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ÖN SÖZ 

Son birkaç on yıl içinde zemin mekaniği ile ilgili kazanılan 

deneyimler neticesinde, zeminlere ait özellikler laboratuvar ve arazi 

çalışmalarının yanında gelişen teknolojik yaklaşımlarla da kolaylıkla 

modellenebilmektedir. Eskiden beri var olan geleneksel arazi 

çalışmaları günümüzde farklı metotlarla korele edilebilmekte ve 

yorumlanabilmektedir. Ayrıca sadece yerbilimleri alanında belli 

disiplinlerde ilgilenilen bu araştırma alanı günümüzde multidisipliner 

bir yaklaşımda ele alınabilmektedir. Bu düşünce çerçevesinde 

oluşturulan bu eserde, zemin mekaniği konusunda tecrübe kazanmış 

araştırmacıların uygulamaya yönelik hazırladıkları bölümler siz 

Kıymetli Okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur. 

Kitabın ilk bölümünde, zemin mekaniği problemlerinden şev 

duraylılığı konusu laboratuvar deneyleri kapsamında ele alınmıştır. 

İkinci bölümde ise numerik yaklaşım ile birlikte zeminlerde yapılan 

iyileştirme sonucu elde edilen parametreler istatistiksel olarak analiz 

edilmiştir. Üçüncü bölümde son yıllarda hızla gelişen yapay zeka 

teknolojisinin geoteknik analizlerde kullanımına yönelik çalışmalar 

ele alınmıştır. Dördüncü bölümde sonlu elemanlar metodu 

kullanılarak farklı iyileştirme yöntemleri uygulanan zeminlerde statik 

ve dinamik yükler altında zeminlerin davranışı 2 boyutta irdelenmiştir. 

Beşinci ve son bölümde ise zemin parametreleri tespitinde laboratuvar 

ortamında yapılan deneylere alternatif olarak geliştirilen Nükleer 

Manyetik Rezonans yöntemi uygulamalı örneklerle ele alınmıştır.     
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Bilgi birikimleri ve akademik yaklaşımları ile bu eserin oluşumuna 

katkı sağlayan kıymetli Bölüm Yazarlarımıza ve bu eseri ulusal ve 

uluslararası camiaya ulaştıran İKSAD yayınevine teşekkür ederim. 

Literatüre katkı sağlaması temennisiyle… 

Doç. Dr. Fatih SÜNBÜL 
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GİRİŞ 

Şev stabilitesi çalışmaları yerbilimleri ile ilgilenen tüm braşlar aısından 

önemli ve zor sayılabilecek konulardan birisidir. 1980’li yıllardan sonra 

elde edilen şev davranışı ile ilgili tüm deneyimler zeminlerin farklı 

fiziksel koşullar altında ne türde bir advranış sergileyeceğine yönelik 

bilgi birikimleri oluşturmaya başlamıştır. Zeminlerin fiziksel 

özelliklerinde meydana gelen ani veya uzun süreli değişimlerin 

incelenmesi zemin stabilitesi değerlendirmelerinde laboratuvar ve arazi 

gözlemlerinin uygulanması, zemin mekaniği kavramının daha net 

anlaşılabilmesini sağlamıştır. Bu bölümde de zemin stabilitesi 

özellikleri değerlendirilmiştir. 

1. Genel Yaklaşım 

Zeminlerin duraylılığına etki eden en önemli etkenlerden birisi, zemini 

teşkil eden tabakaların malzeme içeriğidir. Malzeme içeriğinin, su ve 

hava ile ne oranda karıştığının belirlenmesi, sondaj yapılarak alınan 

numunelerin ve arazinin incelenmesi sonucu belirlenmektedir (Şekil 1).  
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Şekil 1. Zemin duraylılığını belirlemede, sondaj yoluyla alınan zeminin etüd 

aşamaları (Sabatini, 2002). 

Zeminden örselenmemiş numune almada, şekil 2’de görülen shelby 

tüpleri kullanılmaktadır. 

  

Şekil 2. Örnekleme için kullanılan ince kenarlı ve uçları kapaklı shelby tüpü 
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Bilindiği gibi, zeminden alınan numunenin bir çok özelliği, içerdiği 

boşluk hacimlerine  bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Boşluk 

hacmi ise, su ve havanın kapladığı toplam hacim olmaktadır (Şekil 3). 

 
Şekil 3. Mümkün zemin bileşimlerinin diyagram olarak gösterilmesi. 

 

Şekil 4’te görülen ve zeminin bileşimindeki maddelerin hacim ve 

ağırlıklarını gösteren simgelerin, mümkün zemin bileşimleri de 

gözönünde bulundurularak kullanımıyla bilinen bir takım tanımlamalar 

yapmak mümkün olabilmektedir. 

 
Şekil 4. Zeminler için hacim-ağırlık blok diyagramı. 
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Bu tanımlamaları izleyen şekilde sıralamak mümkündür: 

      e : Boşluk ve gözeneklilik oranı (boyutsuz), 

      emax : Maksimum boşluk ve gözeneklilik oranı (boyutsuz), 

      emin : Minimum boşluk ve gözeneklilik oranı (boyutsuz), 

      eo : Zeminin arazideki boşluk oranı (boyutsuz), 

      n : Porozite (boyutsuz), 

      w : Su içeriği (boyutsuz, %), 

      Gs: Özgül Ağırlık ((kN m-3/kN m-3) 

      γn : Doğal birim hacim ağırlığı (kN m-3), 

      γs  : Dane birim hacim ağırlığı (kN m-3), 

      γk : Kuru birim hacim ağırlığı (kN m-3), 

      γd : Doygun birim hacim ağırlığı (kN m-3), 

      γa : Batık ve su altında birim hacim ağırlığı (kN m-3), 

      γka: Karışımın birim hacim ağırlığı (kN m-3), 

      γw : Saf suyun birim hacim ağırlığı (kN m-3), 

      Dr: Bağıl birim hacim ağırlığı ya da diğer adıyla rölatif sıkılık 

(boyutsuz), 

      V : Tüm hacim (m3), 

      Ve: Boşluk hacmi (m3), 

      Vs: Danelerin kapladığı hacim (m3), 

      Vh: Zemin numunesindeki hava hacmi (m3), 

      Vw: Zemin numunesindeki su hacmi (m3), 

      W : Zemin numunesinin toplam ağırlığı (kN), 

      Ws: Zemin numunesindeki toplam katı ağırlığı (kN), 

      Ww: Zemin örneğindeki suyun ağırlığı (kN), 

      Kv : Hacimsel konsantrasyon (%) 

 

Bunlardan boşluk oranı ya da diğer adı ile gözeneklilik oranı olan e,  Ve 

ile gösterilen boşluk hacminin, Vs ile gösterilen ve danelerin kapladığı 

hacmi belirleyen ifadeye oranı olarak tanımlanmaktadır. Bağıntısı, 

aşağıda verilmiştir: 
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       𝑒 =
𝑉𝑒

𝑉𝑠
=  

𝑉ℎ +  𝑉𝑤

𝑉𝑠
 (𝑏𝑜𝑦𝑢𝑡𝑠𝑢𝑧) 

 

Birçok durumda boşluk hacmi Ve,  tüm hacme yani V’e ifade edilebilir. 

Buna da porozite denilmektedir. Bağıntısı izleyen şekildedir:                                             

   

       𝑛 =
𝑉𝑒

V
=  

𝑉ℎ + 𝑉𝑤

V
 (𝑏𝑜𝑦𝑢𝑡𝑠𝑢𝑧) 

 

Zemin örneği içindeki su, katı kısma göre ağırlık yüzdesi olarak ifade 

edilmek isteniyorsa su içeriği bağıntısı kullanılır ve eşitliği aşağıdaki 

şekildedir: 

 

       𝑤 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 . 100 =  

W − 𝑊𝑠

𝑊𝑠
 . 100 (𝑏𝑜𝑦𝑢𝑡𝑠𝑢𝑧, %)  

 

Herhangibir birim hacimdeki numunenin toplam ağırlığı, o numunenin 

birim hacim ağırlığı olarak tanımlanmaktadır. Birim hacim ağırlığının 

değişmesine porozite, boşluk oranı, danelerin ya da katı kısımların 

mineralojik, kimyasal bileşimi, ayrışma derecesi gibi parametreler etki 

etmektedir. 

Zeminin arazideki örselenmemiş değeri diye de tanımlanabilecek doğal 

birim hacim ağırlığı, doğal halde bulunan ve içinde hava, su ve katı 

kısımları, ayrık kayaçlarda daneleri kapsayan bir kayacın birim hacim 

ağırlığıdır. Bağıntısı izleyen şekilde tanımlanmaktadır: 

 

     γ𝑛 =
W

V
 (kN 𝑚−3 ) 
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γn, laboratuvar şartlarında nemlendirme ile yapılan deneylerde yaş ya 

da nemli birim hacim ağırlık diye de anılmakta ve aynı bağıntı, bu 

durum için de geçerli olmaktadır.  

γs, dane birim hacim ağırlığı, kayacın katı kısmının ağırlığı olan Ws’in, 

katı kısmın hacmi olan Vs’e oranı olarak belirlenmektedir. Bağıntısı 

aşağıda verilmektedir: 

 

      γ𝑠 =
W𝑠

V𝑠
 (kN 𝑚−3 ) 

 

Özgül ağırlık yani Gs ise, mineralin havadaki birim hacim ağırlığının, 

suyun + 4oC’deki birim hacim ağırlığına oranı (γ𝑤) olarak 

tanımlanmaktadır. Bağıntısı ise izleyen şekildedir: 

 

      Gs =
γ𝑠 

γ𝑤
 (

kN 𝑚−3

kN 𝑚−3)    

 

Hava ile dolu olan boşluklu kısımların ele alınması halinde, yani 

zeminin içindeki suyu gözden uzak tutarak hesaplama yapılmasının 

istendiği hallerde kuru birim hacim ağırlığının (γ𝑘) bulunması 

gerekmektedir. Bağıntısı aşağıda verildiği şekildedir: 

 

      γ𝑘 =
W𝑠

V 
 (kN 𝑚−3 ) 

 

Zeminin tüm boşluklarının su ile dolu olduğu durumda, doygun birim 

hacim ağırlığı (γd) önem kazanmaktadır. γw, suyun birim hacim ağırlığı 

olmak üzere bağıntısı izleyen şekildedir: 
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     γ𝑑 =
W 

V 
=

W𝑠  +  𝑉𝑒 . 𝛾𝑤

V
 (kN 𝑚−3 ) 

 

Su seviyesi altında bulunan tüm zeminler ise Arşimet Kanunu’na göre 

yüzdürme kuvvetinin etkisindedir. Bu durumda kullanılacak değer, su 

altında, ya da batık birim hacim ağırlığı da denilen γa’dır. Bunun ifadesi 

ise aşağıda belirtildiği şekildedir: 

 

          γ𝑎 = γ𝑑 − 𝛾𝑤 (kN 𝑚−3 ) 

 

İri daneli zeminlerin hidrolik ve mekanik özellikleri birim hacim ağırlık 

tarafından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu yüzden kum ve çakılların 

yerinde sıkılık durumları önem kazanmaktadır. Zeminin yerindeki 

sıkılığı, laboratuvarda elde edilebilen en sıkı ve en gevşek durumu ile 

karşılaştırarak ifade edilmektedir. Böyle bir karşılaştırma ile, bağıl 

birim hacim ağırlık ya da rölatif sıkılık ifadesi aşağıda belirtildiği 

şekilde verilmektedir: 

 

      Dr =
 e𝑚𝑎𝑥 − e𝑜 

e𝑚𝑎𝑥 − e𝑚𝑖𝑛
 (𝑏𝑜𝑦𝑢𝑡𝑠𝑢𝑧) 

 

Burada eo , zeminin arazideki boşluk oranını gösteren simgedir. 

 

Bazı hacim-ağırlık değerleri bilinen bir malzemenin, bilinmeyen bir 

değerini bulmak için yukardaki bağıntılara dayalı olmak üzere iki, üç, 

dört veya daha fazla eksenli lineer nomogramlar çizilebilir. Hacim-

ağırlık değerlerinin bulunması, bazı deneyler için gerekli olduğu gibi 

uygulamada da bilinmesi gereken değerlerdir. Bu amaçla şekil 4’de 
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görülen nomogram çizilmiştir. Bu nomogram ile bilinen hacim-ağırlık 

değerlerinden yararlanarak ve şeklin sol altındaki anahtar kullanılarak 

bilinmeyen değer bulunmaktadır. Aralıklar, mümkün olduğunca en uç 

değerlere kadar gösterilmiştir. Şekle göre, 5 ayrı kullanım mümkündür. 

Bunlardan ilki w, γs, n-e ve γn’den birinin eksik olması halinde, 

diğerlerinden yararlanarak onun bulunmasını sağlayan nomogram 

eksenleridir. Anahtarda 1-2-3-4-5 kullanımı ile açıklanmıştır. Örneğin 

w, γs ve γn biliniyorsa, öncelikle w ile γs değerleri birleştirilir. Anahtarda 

1 ve 2 ile gösterilen noktaları birleştiren doğrunun referans eksenini 

kestiği 3 noktası ile γn eksenindeki bilinen nokta birleştirildiğinde 

meydana gelen doğrunun e-n eksenini kestiği nokta, o durum için 

boşluk oranı e veya porozite değeri olan n’yi vermektedir. Ya da bu 

değerlerden herhangibiri bilinmiyorsa diğer eksenler kullanılarak 

bilinmeyen değer bulunabilmektedir.  

İkinci kullanım, w, γk, ve γn eksenlerinden yararlanmak suretiyle 

olmaktadır. Anahtarda bu kullanım 1', 2' ve 3' noktaları ile 

gösterilmiştir. Bu üç değerden ikisi bilinip, biri bilinmiyorsa bilinen 

değerleri taşıyan iki eksendeki noktalar birleştirilip, meydana gelen 

doğru ile üçüncü eksenin kesildiği nokta bilinmeyen değeri 

vermektedir. Bu kullanımda tamamen kuru malzemenin sözkonusu 

olduğu görülmektedir. Yani hava ve katı kısımdan meydana gelen 

malzeme sözkonusudur. Anahtarda, 1'', 2'' ve 3'' noktaları nomogramın 

üçüncü kullanımını göstermektedir. Bu kullanımda ise, γs, e, n ve γk 

parametrelerinden aynı doğru üzerinde bulunmayan herhangi ikisi 

biliniyorsa diğer ikisi bulunabilir.  



ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 13 

 

              
 

Şekil 5. Zemin hacim-ağırlık bağıntılarını veren nomogram (Haner, 1993) 

                                                                    

Dördüncü kullanım ise anahtarda 1''', 2''' ve 3''' noktalarının üzerinde 

bulunduğu γd- γa ekseni, yani doygun ve batık ya da su altındaki 

malzemenin birim hacim ağırlıkları ile γk ve γs eksenlerinden 

yararlanmak şeklinde olmaktadır. Yine bu eksenlerden en az ikisinin 

üzerindeki bir değer biliniyorsa, diğer iki değer bu noktaları bir doğru 

ile birleştirip, diğer doğru kesildiğinde bulunabilir. 

Beşinci kullanım ise, zemin sıvılaşmasında kullanılabilecek bir 

parametre ilişkisini belirtmekte ve yine doygun ve suyla karışmış 
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zeminlerde uygulanmaktadır. Bu kullanımın eksenleri nomogramın en 

sağındadır ve anahtarda 1*, 2* ve 3* noktalarını birleştiren doğru ile 

gösterilmiştir. Burada, γka, γs ve Kv parametrelerinden herhangi ikisi 

biliniyorsa üçüncüsünü bulmak mümkün olmaktadır. Birim hacim 

ağırlığı değerleri bulunurken önce, hacmi, içi belirli miktarda su ile dolu 

hacimsel ölçülü kaplar ile ya da piknometre ile ölçülmektedir. 

Malzemenin kuru ya da nemli ağırlığı ölçüldüğüne göre yapılacak 

deneylerin amacına göre deneysel olarak veya birtakım değerleri 

biliniyorsa hesap yolu ile istenilen birim hacim ağırlığını bulmak 

mümkün olmaktadır.  

Dane birim hacim ağırlığı γs, her malzemeye özgü bir değer olmakla 

beraber, malzemenin saf olmadığı ve bulunan değerinin malzemeyi 

teşkil eden değişik minerallerin γs’lerinin ortalaması olduğu 

unutulmamalıdır. Diğer birim hacim ağırlıkları ise hava ve suyun 

zemine ne oranda girdiğine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu yüzden 

verinin dağılımı artmaktadır. 

Aynı bir numunenin sağlıklı bir şekilde dane birim hacim ağırlığının 

bulunması isteniyorsa bu numuneden 6 ile 10 arasında deney yapıp, 

ortalaması ve standart sapması bulunmalıdır. Piknometre deneyinde ele 

alınan malzemenin önce kuru katı ağırlığı Ws bulunmalı, daha sonra, 

ısısı ölçülmüş damıtık su ile doldurulan piknometrenin ağırlığı 

bulunmalı ve suyun bir bir kısmı dökülüp, piknometreye dane birim 

hacim ağırlığı bulunacak malzeme tartılarak konulmalıdır. Piknometre 

içindeki hava vakum pompası ile dikkatli bir şekilde alınmalıdır. 

Üzerine damıtık su ilave edilip, ilk baştaki ısıya gelene kadar 
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bekletilmelidir. Sonra kurutularak tartılmalıdır. Bulunan değer, katının 

ağırlığı ile içi su dolu piknometrenin toplam ağırlığından çıkarılırsa, 

taşan suyun hacmi γw = 1 alınması halinde, bulunur. Katının ağırlığı, 

taşan suyun hacmine oranlanırsa, dane birim hacim ağırlığı γs 

bulunabilir.  

2. Geoteknik Tasarım İçin Değerlendirilmesi Gereken Temel 

Konular 

Geoteknik bir tasarım için birtakım konuları öncelikle gözönünde 

bulundurmak gerekmektedir. Çizelge 1 ve Çizelge 2’de bu hususları 

özet olarak göstermek mümkündür. 

Çizelge 1. Yüzeysel şev ve temel geoteknik tasarımında gözönünde bulundurulacak 

konular (Bozbey, 2016) 

Tasarım 

konusu 

Değerlendirilecek 

konular 

Analizler için gerekli 

bilgiler 

Laboratuvar 

deneyleri 

 

Yüzeysel 

şev ve 

temeller 

Temel-şev taşıma gücü 

(Kısa-uzun dönem) 

 

Oturma (miktarı ve 

hızı) 

 

Şişme-büzülme 

Zemin profili 

Zemin sınıfları 

 

Birim hacim 

ağırlıkları 

 

Kayma mukavameti 

parametreleri 

Oturma 

parametreleri 

Gerilme geçmişi 

Kayalar-çatlaklar-

çatlakların yönü 

-Dane çapı 

dağılımı 

-Kıvam limitleri 

-Su muhtevası 

-Organik içerik 

 

-Konsolidasyon 

deneyi 

-Kesme kutusu 

deneyi 

-Üç eksenli basınç 

deneyi 

-Şişme potansiyeli 

-Kaya numuneleri 

üzerindeki 

deneyler 
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Çizelge 2. Derin şev ve temellerin geoteknik tasarımda gözönünde bulundurulacak 

konular (Bozbey, 2016) 

Tasarım 

konusu 

Değerlendirilecek 

konular 

Analizler için gerekli 

bilgiler 

Laboratuvar 

deneyleri 

 

Derin şev 

ve 

temeller 

Kazık uç mukavemeti 

 

Yanal sürtünme 

 

Oturma 

 

Negatif çevre 

sürtünmesi 

 

Yanal toprak basıncı 

 

Çakma kazıklar için 

çakılabilirlik 

 

Çakma sırasında 

çevresel yapılara olan 

etkiler 

Zemin profili 

 

Zemin sınıfları 

 

Birim hacim 

ağırlıkları 

 

Kayma mukavameti 

parametreleri 

 

Yanal toprak basıncı 

 

Kazık-zemin 

sürtünmesi 

 

Oturma parametreleri 

 

Gerilme geçmişi 

 

Kayalar-çatlaklar- 

çatlakların yönü 

-Dane çapı 

dağılımı 

 

-Kıvam limitleri 

 

-Su muhtevası 

 

-Organik içerik 

 

-Üç eksenli basınç 

deneyi 

 

-Konsolidasyon 

deneyi 

 

-Kesme kutusu 

deneyi 

 

-Şişme potansiyeli 

 

-Kaya numuneleri 

üzerindeki 

deneyler 

 

2.1 Zeminlerin Dane Boyutu 

Zemin mekaniğinin ilgilendiği dane boyutu yaklaşık olarak 60 mm’den 

1 µm’e kadar bir aralıkta değişmektedir. Farklı standartlara göre dane 

boyutuna göre sınıflandırma aşağıda çizelge 3’te görülmektedir. 
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Çizelge 3. Farklı standartlara göre yapılan dane boyut sınıflandırması. 

                         

Standartı 

  

  Zemin adı         

 

TS 

(mm) 

 

ASTM 

(mm) 

 

BS 

(mm) 

Taş, blok >60 >75 >60 

Çakıl 60-2 75-4,75 60-2 

Kum 2-0,075 4,75-0,075 2-0,06 

Silt 0,075-0,002 0,075-0,002 0,06-0,002 

Kil <0,002 <0,002 <0,002 

  

2.2 Laboratuvar Deneyleri 

Zeminlerin geoteknik özelliklerini belirlemek için yapılan deneyler, 

çizelge 4’te belirtilmiştir. 

Çizelge 4. Zemin Laboratuvar Deneyleri. 

►Su muhtevası                                                                                                     ►Konsolidasyon 

►Dane çapı dağılımı                                                                                            ►Mukavemet 

deneyleri 

  ►Mekanik elek ve                                                                                                     

►Serbest basınç 

  ►Hidrometre                                                                                                             

►Kesme kutusu 

►Kıvam limitleri                                                                                                       ►Üç 

eksenli basınç deneyleri 

►Kompaksiyon 

Zemin sınıflandırması ve zemin özellikleri 

 

2.2.1 Dane çapı dağılımı-mekanik elek analizi 

Eleme, kuru ve yıkamalı olarak iki farklı şekilde yapılır. Kuru eleme 

daha ziyade temiz çakıl ve kumlarda yapılır. Elenecek zemin numunesi 

en üstteki eleğe konulur ve elek analizi yapılır. Zeminde ince malzeme 

oranı çok fazla ise meydana gelmiş olan topaklanmalar sorun 

yaratabilir. Bunun yanısıra ince zeminin büyük danelere yapışma 



18 | ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

ihtimali de vardır. Bu nedenle numune önce 200 no’lu elekte yıkanır, 

geriye kalan malzeme kurutularak elek analizi yapılır. Mekanik eleme 

ile killi ve silt malzeme birbirinden ayrılamamaktadır. 

 

                  Şekil 6. Mekanik elek ve elek standartları 

 

         Şekil 7. Yapılan mekanik eleme sonucu elde edilen granülometri eğrileri 
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Şekil 7’deki granülometri eğrilerinden A eğrisinde ASTM’e göre, çakıl 

oranı, %10; kum oranı %81; silt ve kil oranı ise %9’dur. B eğrisinde ise 

çakıl oranı %65; kum oranı ise %35’dir. Kil ve silt yüzdesini bulmak 

için ise, Şekil 8’de ekipmanları görülen hidrometre deneyi yapılır. 

 

 

Şekil 8. Hidrometre deneyine ait ekipmanlar ve deney aşamaları. 

Hidrometre deneyinde, 200 no’lu eleğin altına geçen zeminler su 

içerisinde çöktürülür ve çökme hızına bağlı olarak dane çapı-% geçen 

grafiği çizilebilir. Bu karışımda, iri daneler önce çökmekte, ince daneler 

ise daha sonra çökmektedir. 

2.2.2 Kıvam limitleri 

Atterberg tarafından önerilen bu limitlerde zeminlerin davranışları 

değişir. Bu limitler davranışın değiştiği “su muhtevası” değerleridir. 
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Kıvam limitleri ince daneli zeminler için çok önemli indeks 

parametreleridir. Kıvam limitleri 40 no’lu eleğin altındaki zeminle 

yapılır. 

Likit limit (LL), zeminin sıvı gibi davranmaya başladığı su 

muhtevasıdır. 

Plastik limit (PL), zeminin plastik davrandığı en düşük su muhtevasıdır. 

Büzülme limiti (SL), zeminin katı gibi davranmaya başladığı su 

muhtevasıdır. 

Plastisite indisi ise, PI = LL-PL’dir; doğal su muhtevası LL ve PL ile 

karşılaştırılıp, zeminin kıvamı konusunda bilgi elde edilebilir. 

 

Şekil 9. Likit limit deneyine ait ekipmanlar. 

Bunlardan sol taraftaki üç şekil Casagrande likit limit deneyi olup, özel 

bıçağı ile açılan oluğu kapatan vuruş sayısına göre değerlendirme 

yapılır.  
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Şekil 10. Casagrande likit limit deneyinde LL, 25 vuruşa karşılık gelen su 

muhtevasıdır. 

Ayrıca düşen koni aleti ile de 5 s içinde oluşan batma miktarına göre 

değerlendirme yapılmaktadır. Şekil 11’de su muhtevası-batma miktarı 

arasındaki ilişki görülmektedir. 

 

Şekil 11. Düşen koni deneyinde LL, 20 mm’lik batmaya karşılık gelen su 

muhtevasıdır. 

Şekil 12’de görülen plastik limit deneyi ise, 3 mm’e kadar inceltilen bir 

zemin numunesinin kopmaya ve dağılmaya başladığı su muhtevasıdır. 

Bu incelemelerin sonucunda karşımıza organik killi, siltli zemin ve 
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turbalar da çıkabilir. Bu tip zeminler çok yüksek sıcaklığa sahip 

fırınlarda yakıldığında kütle kaybının oluştuğu görülür. 

 

Şekil 12.  Plastik limit deneyi operatörüne bağlıdır.  

Şekil 13’te görülen turbalar ise, organik kokulu, kahverengi-siyah 

renkli, süngerimsi kıvamda ve lifli organik malzemelerden oluşur. 

 

Şekil 13. Organik kökenli turba. 

Şekil 14, Terzaghi’ye göre, yüksek-orta ve düşük plastisiteli zeminleri 

gösteren (LL=%50 ve LL=%35), Casagrande plastisite kartı ve Çizelge 

5’te de bu kartlardaki harflendirmenin anahtarı görülmektedir. TS 

1500/2000 plastisite kartı da aynı parametrelere ve değerlere göre 

hazırlanmıştır (Önalp, 2004) 
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Şekil 14. Casagrande plastisite kartı (Terzaghı, 1948).  

 

Çizelge 5. Casagrande plastisite kartında belirtilen harflendirmeye göre zeminlerin 

isimlendirilmesi. 

İlk harf Tanım İkinci Harf Tanım 

G Çakıl W İyi derecelenmiş 

S Kum P Kötü derecelenmiş 

C Kil H Yüksek plastisiteli 

M Silt L Düşük plastisiteli 

O Organik   

 

Çizelge 5’e göre, GW, iyi derecelenmiş çakılı; SP, kötü derecelenmiş 

kumu; GW-GM, iyi derecelenmiş çakıl-siltli çakıl; SP-SC, kötü 

derecelenmiş kum-killi kum; CH, yüksek plastisiteli kil; OH, organik 

kil-organik silti ifade etmektedir. 

Bu grafikte, USCS ile simgelenen “ince daneli zeminler” kategorisine 

giren zeminlerin, 200 no’lu elekten geçen zemin malzemesinin % 

50’sinden fazla olmasıyla tanımlandığı görülür. LL ve PI değerine bağlı 

olarak sınıflandırma yapılmaktadır. A hattı üzerindekiler kil (C), 

altındakiler ise silt (M)’dir. Likit limit % 50’den fazla ise, zemin, 
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yüksek plastisiteli, likit limit % 50’den az ise düşük plastisitelidir. 

Organik zeminler (O) ve turba (Pt) koyu renkli ve kokuludur. 

200 no’lu elekten geçen zemin yüzdesi, % 50’den az ise “iri daneli 

zeminler” sözkonusudur. 

200 no’lu elekten geçen zemin yüzdesi, % 5’den az ise GW, GP, SW 

ve SP zeminleri sözkonusudur. 

200 no’lu elekten geçen zemin yüzdesi, % 5-%12 arasında ise zemin 

iki sembol ile gösterilir; Çünkü, hem dane çapı dağılımı, hem de ince 

daneler, sınıfı ve davranışı etkilemektedir. Hem elek analizi sonuçları, 

hem de plastisite kartı kullanılır.GW-GC, GW-GM, GP-GC, GP-GM, 

SW-SC, SW-SC, SW-SM, SP-SC ve SP-SM’den biridir.  

200 no’lu elekten geçen zemin yüzdesi, %12’den fazla ise zemin, GC, 

GM, SC ve SM’den biridir. 

İri daneli zeminlerde, ince oranı % 5’den daha az ise, zemin sadece 

derecelenmesine göre sınıflandırılır. Çünkü ince daneler, sınıfı ve 

zemin davranışını etkilemeyecek kadar azdır. Bir sonraki aşamada 4 

no’lu eleğe bakılır; iri danelerin çoğu çakıl ise, GW veya GP’dir. İri 

danelerin yarısından çoğu kum ise zemin, SW veya SP zemin sınıfına 

girer. 

Son aşamada Cu ve Cc değerlerine bakılır ve “W, iyi derecelenmiş” veya 

“P, kötü derecelenmiş” olarak bulunur. Çakıl için, Cu>4 ve 1<Cc<3 ise, 

iyi derecelenmiş, aksi durumda kötü derecelenmiş çakıldır. Kum için 

ise, Cu>6 ve 1<Cc<3 değerlerinde ise, iyi derecelenmiş, aksi taktirde 
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kötü derecelenmiş kumdur. Zemin, GW, GP, SW ve SP sınıfından 

birine girer. 

200 no’lu elekten geçen zemin yüzdesi % 50’den fazla olan iri daneli 

zeminlerde, ince dane yüzdesi % 12’den büyük olursa, ince daneler, 

zemin sınıfını ve zemin davranışını etkileyecek kadar fazladır. Bu 

durumda, iri danelerin yüzdelerine bakılarak, kum veya çakıl olduğu 

bulunur. Zemin, GC, GM, SP ve SM’den birisidir. C-M ayrımı için, 

plastisite kartına bakılır. 

Plastisite kartındaki konumuna göre zemin, GC, GM, SM ve SC olarak 

sınıflandırılır. Çizelge 6’da zemin sınıfları, buna bağlı olarak zemin 

özellikleri ve örnek değerler görülmektedir. 

Ayrıca yol üst yapısının tasarımına hizmet etmeye yönelik ve zeminin 

bir harf ve bir sayı ile tanımlandığı, AASHTO (Amerikan Karayolları 

Sınıflandırma Sistemi) vardır. AASHTO’ya göre, 200 no’lu elekten 

geçen zemin % 35’ten büyükse, zemin ince daneli; % 35’ten küçükse 

zemin iri danelidir. Buna göre, A-1’den A-7’e kadar 7 ana grup vardır. 

Ayrıca örneğin, A-1-a,  

A-7-5, A-2-7 gibi alt gruplar da bulunmaktadır (Mayne, 2001). Çizelge 

7’de görüldüğü üzere, soldan sağa doğru ilerlerken uygun olan ilk sınıf 

alınır. 
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Çizelge 6. Zemin sınıfları-Zemin özellikleri-Örnek değerler 

Zemin 

Sınıfı 

γk , Kuru 

birim hacim 

ağırlık (kN 

m-3) 

wopt  , 

Optimum su 

muhtevası (%) 

Φ’ , İçsel 

sürtünme 

açısı (º) 

k , Geçirimlilik 

(cm/s) 

GW 19,6-21,2 8-11 >38 0,03 

GP 18,1-19,6 11-14 >37 0,05 

GC 18,1-20,4 9-14 >31 >5.10-8 

ML 14,9-18,9 12-24 32 >5.10-6 
CH 11,8-16,5 19-36 19 >5.10-8 
SP 15,7-18,9 12-21 37 >5.10-4 
OH 10,2-15,7 21-45   

 
Çizelge 7. Karayolları zemin sınıflandırması (AASHTO) 

Genel 

Sınıflandırma 

Daneli malzemeler 

(%35 veya daha az 200 no’lu elekten 

geçen) 

Silt-kil malzemeler 

(%35’den fazla 200 

no’lu elekten geçen) 

Gurup 

Sınıflandırmas

ı 

 
A-1 

 
A-

31 

 

A-2 

 
A-

4 

 

A-5 

 

A-6 

 

A-7 

A-

7-5 

A-

7-6 

A

-

1-

a 

A-

1-b 

A-2-

4 

A-2-5 A-2-6 A-2-7 

Elek analizi 

Yüzde geçen 

No: 10 

No: 40 

No: 200 

 

 
50 

Max 
 

30 
Max 

 
15 

Max 

 

 
- 

 
50 

Max 
 

25 
Max 

 

 

 
51 
Min 

 
10 

Max 

 

 
- 

 
- 

 
35 

Ma
x 

 

 
- 

 
- 

 
 35Max 

 

 
- 

 
- 

 
35Ma

x 

 

 
- 

 
- 

 
35Max 

 

 
- 

 
- 

 
36 

Min 

 

 
- 

 
- 

 
36 

Min 

 

 
 

- 
 

- 
 

36 
Min 

 

 
- 

 
- 

 
36 

Min 

No: 40 altına 

geçen kısmın 

özellikleri 

Likit limit 

Plâstisite 

indisi 

 

 

- 

6 max 

 

 

- 

  

NP 

 
 

 
 

40 
Ma

x 
10 

Ma
x 

 
 

 
 

41Min 
10Ma

x 

 
 

 
 

40Ma
x 

11Min 

 
 

 
 

41Mi
n 

11Mi
n 

 
 

 
 

40 
Ma

x 
10 

Ma
x 

 
 

 
 

41Min 
10Ma

x 

 
 

 
 

40Ma
x 

11Min 

 
 

 
 

41Mi
n 

11Mi
n 

Gurup indisi 0 0 0 0 0 4 Max 4 Max 8 

Ma

x 

12 

Max 
16 

Max 
20 

Max 

Ana 

malzemenin 

ekseriya 

görülen tipleri 

 

Taş 

parçaları 

Çakıl ve 

kum 

 

İnce 

ku

m 

 

Siltli veya killi  

çakıl ve kum 

 

Siltli  

zeminler 

 

Killi  

zeminler 

Taban olarak 

genel 

değerlendirme 

Fevkalâde ilâ iyi                                                Orta ilâ kötü 
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1. A-3’ün A-2’den önce konulması “soldan sağa eleme işlemi” için gereklidir ve A-

3’ün A-2’den üstün olduğunu belirtmez. 

2. A-7-5 ara gurubunun plastisite indisi (WL – 30)’a eşit veya azdır. A-7-6 ara 

gurubundaki (WL – 30)’dan fazladır. 

 

2.2.3 Kompaksiyon 

 

Zeminlerin dolgu malzemesi olarak kullanılması gereken durumlarda, 

kompaksiyon özelliklerinin bilinmesi gerekir. Kompaksiyonla birlikte, 

kayma direnci artar, sıkışabilirlik azalır, sıvılaşma riski azalır ve 

geçirimlilik de düşer böylelikle iyileştirme sağlanır. Laboratuvarda 

Proctor’un geliştirdiği, darbeli sıkıştırma deneyi ile sıkıştırma 

özellikleri belirlenir. Farklı su muhtevalarında yapılan deneyler 

sonucunda γkmax (maksimum kuru birim hacim ağırlık) değeri bulunur. 

Böylelikle, standart proktor ve modifiye proktor (5 kat fazla enerji) 

deneyi ile malzemenin sıkıştırma özelliklerini farklı nem 

muhtevalarında belirlemek mümkündür. Şekil 15’te iki proktor 

deneyinde de kullanılan deney aparatları (tokmak ve kalıp) 

görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 15. Standart ve modifiye proktor darbeli sıkıştırma deneyinin aletleri (moltlar 

ve el tokmakları). 
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Bu aparatlarla sıkışma özellikleri belirlenecek kalıba konulmuş zemine, 

belirli bir enerjiyle ve aynı sayıda olmak üzere, aletin tokmağını 

düşürmek suretiyle elde edilen “w-γk” grafiğindeki (şekil 16) eğrinin 

pik yaptığı noktada, γkmax maksimum kuru birim hacim ağırlığını 

karşılayan wopt , optimum su muhtevası değeri belirlenir. Kompaksiyon 

deneyleri sonucunda farklı zemin sınıfları için, farklı sıkışma eğrileri 

bulunmaktadır. Sıkıştırma su muhtevası, zemin özelliklerini 

etkilemektedir. 

 

 
Şekil 16. Proktor darbeli sıkıştırma deneyi w-γk grafiği. 
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Şekil 17. Kompaksiyonda enerji seviyesi eğrinin yerini belirlemektedir. 

 

Şekil 17’de de görüldüğü üzere, enerji seviyesi arttıkça eğrisi sola ve 

yukarıya doğru kaymaktadır. 

2.2.4 Permeabilite (geçirimlilik) 

 

Permeabilite (k), zeminin, içerisinden sıvı akımının olmasını ve hızını 

sağlayan bir özelliğidir. Bu parametre, zeminin pek çok özelliğinden 

etkilenmektedir. Granülometri, boşluk oranı, yapısı, kıvam limitleri bu 

özelliklerin başında gelmektedir. İnce daneli zeminlerde, 

permeabilitenin, iri daneli zeminlere nazaran daha düşük olması 

beklenir. Şekil 18’den de görüldüğü üzere, yapılan deneyler sonucunda 

mertebe olarak permeabilite değişimi artışı ve azalışı görülmektedir. 

 

 
Şekil 18. Permeabilitenin zemini teşkil eden malzemenin büyüklüğüne göre değişimi. 
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CH, CL, SC, GC ve MH grubuna giren ince daneli zeminlerde drenaj 

sorunu oluşmaktadır. İri daneli zeminler grubuna giren SW, GW ve GP 

zeminleri, drenaj için daha uygundur. İri daneli zeminlerde, şekil 19’da 

görülen, “sabit seviyeli permeametre deneyi” yapılarak zemin 

numunesinin geçirimlilik katsayısı bulunabilir. İnce daneli zeminlerde 

de şekil 20’de görülen “değişken seviyeli permeametre deneyi” 

yapılarak zemin numunesinin geçirimlilik katsayısı bulunabilir. 

 

 

 

Şekil 19. Sabit seviyeli permeametre ile deney aşamaları. 
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Şekil 20. Değişken seviyeli permeametreler. 

 

2.2.5 Konsolidasyon 

 

Karl Terzaghi’nin, “bir boyutlu konsolidasyon teorisi”ne dayanarak, 

ince daneli zeminlerde gerilme artışı ile başlayıp, uzun zamana yayılan 

oturmaların miktarı ve seyri tahmin edilebilmektedir (Terzaghi, 1948). 

Bağıntısı ise: 

 

     𝐶𝑣 
∂2𝑢

𝜕𝑧2 =
𝜕𝑢

𝜕𝑡
 

 

Konsolidasyon teorisine göre, doygun ince daneli zeminlerde, gerilme 

artışı ile birlikte, 

-Boşluk suyu basıncı yükselir (∆u↑), 

-Ancak permeabilite düşük olduğu için ∆u hemen dağılamaz, 

-Zaman içersinde su ortamdan uzaklaşır ve böylece ilave boşluk suyu 

basıncı sönümlenir  

(∆u ≈ 0), 

-Bu süreçte efektif gerilmeler sürekli olarak artar, yani gerilmeler zemin 

tarafından taşınır (σ’↑), 

-Buna bağlı olarak oturmalar oluşur. 
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Şekil 21’de aşamaları görülen konsolidasyon deneyi, örselenmemiş 

numune ile yapılmaktadır. 

Ele alınan numunenin çapı genellikle 50 mm, yüksekliği 20 mm’dir. 

Deney boyunca numune, doygun olabilmesi için su içersinde 

bulunmaktadır. Konsolidasyon deneyinde, gerilme altında oturma 

davranışı incelenmektedir. Deneyde numune kademeli olarak 

yüklenmektedir. 

Uygulanan gerilme değerleri 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 ve 3200 

kN m-2 dir.  

Deneyin her adımında, adımın başlangıcından itibaren belli süreler 

sonunda oturma değerleri deformasyon saatleri ile belirlenir (15 s, 30 s, 

1 dk, 2 dk, 4 dk, 8 dk, 15 dk, 30 dk, 1 sa, 2 sa,  4 sa, 8 sa, 16 sa ve 24 

sa). 

Her adımda, oturma sona erene kadar (genellikle 24 saat) 

beklenmektedir. Yükleme bittikten sonra boşaltma yapılır. 

Boşaltmada da aynı işlemler tekrarlanır (10-15 gün). Şekil 22’de 

görülen grafik ise, yapılan deneylerin verilerine göre çizilebilir 

(Kumbasar, 1985). 
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Şekil 21. Konsolidasyon deneyi aşamaları 

 

 
Şekil 22. Konsolidasyon deneyi grafiği. 

 

Grafikte gösterilen av parametresi, sıkışma katsayısını belirtmektedir. 

Bağıntısı ise: 

                       𝑎𝑣 =
∆𝑒

∆𝑝
 

Hacimsel sıkışma katsayısı olan mv’in bağıntısı ise: 

                      𝑚𝑣 =
𝑎𝑣

1 + 𝑒0
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2.2.6 Kayma mukavemeti deneyleri 

 

Laboratuvarda örselenmemiş numuneler üzerinde veya uygun ise 

oluşturulmuş numuneler üzerinde kayma mukavemeti deneyleri 

yapılmaktadır (Gürpınar, 1999). Bu deneyler: 

- Üç eksenli basınç deneyi, 

- Serbest basınç deneyi, 

- Kesme kutusu deneyidir. 

 

2.2.6.1 Üç eksenli basınç deneyi 

 

Araziden alınan numune üzerinde, arazidekine benzer gerilmeler 

oluşturulabilmesi nedeniyle en gelişmiş bir deney tipi olarak 

görülebilir. Numune sadece eksenel değil, yanal olarak da gerilme 

altında bırakılır; böylelikle arazi koşullarına göre modelleme 

mümkündür.  

 

 

                        Şekil 23. Üç eksenli basınç deneyi deney düzeneği. 

 

Bu yöntemde, şekil 23’teki düzeneklerden yararlanarak, üç farklı deney 

yapılabilmektedir. Bu deneyler, UU, konsolidasyonsuz-drenajsız; CU, 

konsolidasyonlu-drenajsız; CD, konsolidasyonlu-drenajlı deney olan 
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isimlendirilir. Burada UU deneyinin amacı, bir dolgunun normal 

konsolide killer üzerine hızlı bir şekilde inşa edilmesi ve yumuşak bir 

zemin üzerinde hızlı bir şekilde temel inşa edilmesi; CU deneyi ile 

altındaki zeminde konsolidasyon süreci tamamlanmış bir dolgu üzerine 

hızlı bir şekilde ilave dolgu yapılması ve doğal bir yamaç üzerine hızlı 

bir dolgu yapılması; CD deneyi ile de kademeli dolgu imalatı ve doğal 

bir yamaçtaki mukavemet değerlerinin belirlenmesidir (Özçep, 2009). 

 

2.2.6.2 Serbest basınç deneyi 

 

Drenajsız kayma mukavemeti değerlerini ölçmek için yapılan bir 

deneydir. Basit bir deney olup, çok kısa bir sürede tamamlanır. Elde 

edilen değerler qu, serbest basınç mukavemeti ve cu, drenajsız kayma 

mukavemetidir. Formülü: 

 

                  𝑐𝑢 =
  𝑞𝑢

2
 

 

Silindirik bir numune (boyu, çapının iki-üç katı arasında olmalıdır), 

yanal destek olmaksızın hızlı bir şekilde göçme gerilmesine (qu) kadar, 

eksenel olarak yüklenmektedir. Sadece kendini tutabilen zeminlerde 

yapılır. Şekil 24’te serbest basınç deneyi deney düzeneği 

görülmektedir. Araziyi teşkil eden formasyonun sağlamlığına göre, 

şekil 25’te ki deney seti de kullanılabilir (Demirağ, 1999). 
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                          Şekil 24. Serbest basınç deneyi deney düzeneği. 

 

 
 

Şekil 25. Kayada üç eksenli deney düzeneği (kohezyon ve içsel sürtünme açısını 

belirlemede). 

2.2.6.3 Kesme kutusu deneyi 

Kesme kutusu deneyinde, zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel 

kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir. 

Uygulanan bir kesme kuvveti altında, kutunun bir parçası sabit 

tutulurken diğer parçası yatay bir düzlem üzerinde hareket edebilmekte 

ve böylece numunenin ortasından geçen yatay düzlem boyunca zemin 

kaymaya zorlanmaktadır. Deney, farklı gerilmeler altında üç kez 

tekrarlanır ve sonuçta bir kırılma zarfı elde edilir. Şekil 26’da kesme 

kutusu deneyinin aleti, kalıplar ve şematik deney kesiti görülmektedir. 



ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 37 

 

 

 
 

Şekil 26. Kesme kutusu deneyinin aleti, zeminin konduğu numune kalıpları ve 

deney kesiti. 

Kesme kutusu deneyinin dezavantajları, kesme sırasında oluşan boşluk 

suyu basıncı artışlarını ölçmenin mümkün olmaması, göçmenin daha 

önceden belirlenmiş bir düzlem boyunca olmaya zorlanması ve kırılma 

düzlemi boyunca gerilme dağılımının üniform olmamasıdır. 
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GİRİŞ 

 

Zeminler doğal malzemeler olup, genel olarak kayaçların çevre 

koşulları etkisi altında ayrışması neticesinde meydana gelirler, 

dolayısıyla özellikleri her zemin sahası için değişkenlik göstermektedir. 

Bu sebepten her inşaat sahası için zemin özelliklerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Zemin özelliklerinin belirlenmesiyle beraber yapmamız 

gerekenler; uygulamada mukavemet ve mekanik gibi teknik 

bilgilerimizi kullanarak zemin-yapı etkileşiminin üstünde durmaktır. 

İstenilen zemin özelliklerine sahip olmayan inşaat sahasının 

değiştirilmesi veya bu zeminin kaldırılarak yerine uygun zemin 

yerleştirilmesi teknolojik ve ekonomik nedenlerden dolayı uygun 

görülmez.  

Toprak dolgularda ve doğal zeminlerde kullanılacak zeminlerin 

malzeme özelliklerinin iyileştirilmesi ve uygun dolgu hazırlama 

yöntemlerinden birisi de kompaksiyondur. Kompaksiyon, zemine 

enerji uygulanarak birim hacim ağırlığının artırılmasına yönelik 

stabilite yöntemidir. Bunun sonucunda; zeminin geçirimliliği azalırken, 

dış etkilere karşı mukavemetinde artma meydana gelir. Oturmalar 

azalırken zemin çok daha kararlı bir hale bürünür. Dolguda sağlıklı bir 

sıkıştırma elde etmek adına kompaksiyonun etkili parametreleri olan 

optimum su muhtevası (wopt) ve maksimum kuru birim hacim ağırlığın 

(γkmax) bilinmesi gerekmektedir. Kompaksiyon parametreleri arazide 

belirlenebileceği gibi, laboratuvar şartlarında Standart ve Modifiye 

Proktor deneyleri ile de belirlenebilmektedir.  
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Zemine ait parametrelerin belirlenemeyeceği durumlarda, bu 

parametrelerin tahmin edilmesi genelde korelasyon ve regresyon 

analizleri ile yapılmaktadır. Regresyon analizi bir bağımlı değişkenin 

bağımsız değişkenlerle ifade edilmesini sağlarken, korelasyon analizi 

de bu ilişkinin doğruluğu ve güvenirliği adına bilgi vermekte olan 

istatistiksel yöntemlerdir. Bu çalışmada regresyon analizi 

yöntemlerinden olan basit ve çoklu lineer regresyon analizleri 

kullanılmış, bir ve birden fazla bağımsız zemin değişkenlerinin, bağımlı 

değişkenler olan uygun değer su muhtevası ve maksimum kuru birim 

hacim ağırlık ile ilişkileri incelenmiştir. 

1. ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN KOMPAKSİYON İLE 

DEĞİŞİMİ 

 

Kompaksiyon: zemin boşluklarının azaltılarak, danelerin birbirine 

yaklaşıp daha stabil hale gelmesi amacıyla yapılan sıkıştırma işlemidir. 

Alt yapı işlerinde kompaksiyon sonucu, kayma mukavemetinde ve 

taşıma gücünde yeterlilik, düşük geçirimlilik ve minimum su emme ve 

tekrarlı yükler altında minimum deformasyon gibi kriterlerin 

sağlanması beklenir. Zemin danelerini birbirine yaklaştıran 

kompaksiyon sonucu sürtünme mukavemeti artar. Özellikle ince daneli 

zeminlerde kohezyon (çekim) kuvvetinin artmasına neden olur. 

Coulomb kayma direncin formülünü inceleyecek olursak: 

F= c+ σefek..tan(Ø)                                                                  (1.1)  

 

Burada c kohezyon,  σefek. Efektif gerilme, Ø içsel sürtünme açısını ifade 

etmektedir. Zemine uygulanan kompaksiyon sonucu boşluk suyu oranı 

düşmekte dolayısıyla efektif gerilme artmaktadır. Su muhtevasının 
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düşmesi sonucu kohezyon ve içsel sürtünme açısı artacak, bununla 

birlikte kayma direnci kuvveti ve zeminin taşıma gücüde artacaktır. 

Zeminin boşluk oranının az olması sıkılığının dolayısıyla 

geçirgenliğinin düşük olması anlamına gelirken kılcallığında 

artabileceği anlamına gelmektedir. Bu durumlarda kılcallığın meydana 

getirebileceği olumsuz durumları yeraltı su seviyesini düşürerek 

gidermek gerekebilir. Zemine uygulanan sıkıştırmanın yük ve enerji 

değerleri büyüdükçe, ondan sonra uygulanan kompaksiyon işlemleri 

sonucu meydana gelen deformelerde o kadar küçülecektir (Çağlarer, 

1986). 

2. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 

 

İstatistik biliminin temel uğraşı alanlarından birisi de, bir değişkendeki 

değişimin bir model ile tahmin edilmesi ilişkin yöntem ve metotların 

geliştirilmesidir. İstatistikte bu yöntemlerden, iki veya daha fazla 

değişken arasındaki istatistiksel ilişkinin matematiksel fonksiyon 

yapısının elde edilmesinde, regresyon analizi öne çıkmaktadır. 

Regresyon analizinin temel amacı, iki ya da daha fazla rasgele değişken 

arasındaki istatistik ilişkinin şeklini oluşturmak, değişkenlerin birbiri 

üzerindeki değişim yüzdelerini hesaplamak ve bağımlı değişkeni, 

bağımsız değişkenlerin değerine göre tahmin etmektir. (Çağlarer, 

1986). 

2.1. Regresyon Analizi 

 

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya 

daha çok değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen analiz yöntemidir. Bir 



46 | ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

değişkenin diğer değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl 

etkilendiğinin istatistik analizlerle incelenmesi çeşitli sebeplerden 

istenmektedir. Değişkenler arasındaki ilişki bilindiğinde, bir değişkenin 

değerine bakılarak diğer değişken tahmin edilebileceği gibi, etki eden 

faktörler kontrol altına alınabilirse, ilgili değişkenlerin değerleri 

optimum düzeye gelebilir. Veriler arasındaki ilişkiyi tanımlayan en 

uygun ve güvenilir modelin bulunmasını sağlayan istatistiksel tekniğe 

regresyon analizi denir (Okur, 2009). 

2.1.1. Basit Lineer Regresyon Analizi 

 

Basit lineer regresyon analizi, iki değişken arasındaki y=β0+β1.x 

biçimindeki doğrusal ilişkiyi y=b0+b1.x  şeklinde tahmin etmek için 

kullanılan bir metottur. Regresyon analizi sonucunda bulunan b0 ve b1 

değerleri β0 ve β1 değerlerinin tahmin edilmiş değerleridir[3]. Lineer 

doğrusal regresyon denkleminin formülü: 

y=b0+b1x                                                                                                            (1.2) 

 

şeklinde olup y bağımlı değişken iken x bağımsız değişkendir. Aynı 

zamanda b0 ve b1 ise regresyon katsayılarıdır. Reel değerler ile tahmin 

edilen değerler arasındaki farkların karelerinin toplamını minimum 

yapan doğruya en küçük kareler doğrusu denir. Denklemdeki 

değişkenler arasındaki bağlantıyı Xİ ve Yİ ölçülen değer olmak üzere 

“en küçük kareler” metoduyla irdeler isek; 
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denklemleri elde edilir. Bulunan b0 ve b1 değerleri vasıtasıyla x ve y 

değerleri hesaplanabilir. Regresyon katsayılarıyla elde edilen en ideal 

ve güvenilir doğrunun standart hatası (SH) için aşağıdaki denklemler 

kullanılır. 

 

Yİİ=b0+b1Xi                                                                                                       (1.4) 

 

Sr=∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖𝑖)2                                                                                                    (1.5) 

 

SH=±√𝑆𝑟/(𝑛 − 2)                                                              (1.6) 

 

Denklemlerde; Yİ bağlı değişkenleri, Yİİ tanımlı fonksiyonları, n ise veri 

sayısını ifade etmektedir. Oluşan doğrunun güvenirliliği korelasyon 

katsayısının karesi (R2), olan determinasyon katsayısı bağlı değişkenin 

bağımsız değişkenin değişiminden kaynaklanan yüzdelik değişimi 

göstermektedir. Determinasyon katsayısı denklemin anlamlılığının bir 

göstergesi olup değeri 1’e yaklaştıkça anlamlılığı ve güvenirliliği artar 

(Ölmez, 2007). 

R2=(St-Sr) / St                                                                      (1.7) 

 

2.1.2. Çoklu Lineer Regresyon Analizi 

 

Herhangi bir bağımlı değişkeni yani sonucu tek bir bağımsız değişken 

ya da bir sebeple açıklamak bazen mümkün olmayabilir. Birden fazla 
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bağımsız değişkenin bir bağımlı değişkeni etkileyebildikleri durumda 

“Çoklu Regresyon Analizinden bahsedilmiş olunur (Bekiroğlu ve ark., 

2013). Çoklu Regresyon Analizi daha fazla değişkenin birlikte 

analizine olanak vermesi sebebiyle daha güvenilir neticeler 

vermektedir. 

y=b0+b1x+b2x2+b3x3+……………+bnxn                                                       (1.8)       

 

bn sayısı kadar regresyon katsayısı içeren bu denklemin analizinde de 

“en küçük kareler” metodu kullanılabilir. Basit lineer regresyon 

denklemi herhangi bir düzlemi ifade ederken çoklu lineer regresyon 

denklemi herhangi bir düz yüzeyi ifade etmektedir. Çoklu lineer 

regresyon analizinde standart hata aşağıdaki formülle bulunur (Ölmez, 

2007). 

SH=±√𝑆𝑟/(𝑛 − (𝑚 + 1))                                                     (1.9)    

Formülde n veri sayısını, m sayısı bağımsız değişken sayısını ifade 

etmektedir. Çoklu lineer regresyonda  R sayısı basit lineer regresyona 

nazaran pozitiftir (Beyazıt, 1996). 

2.1.3. Lineer Olmayan Regresyon Analizi 

 

Doğrusal regresyon çözümlemesi, modelde yer alan bağımsız 

değişkenlerin herhangi bir ölçüm hatası içermediği varsayımı altında 

çözümleme yapmaktadır. Lineer olmayan regresyon ise bu varsayımın 

sağlanmadığı durumlarda kullanılabilecek bir regresyon tekniğidir. 

Bağımsız değişken(ler)’in de hata içerdiği durumlarda, uygun model 

parametrelerini tahmin etmek için benimsenebilecek bir yol, 
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değişkenleri sırası ile bağımlı ve bağımsız olarak ele almak ve elde 

edilen iki regresyon denklemini beraber dikkate alan yeni bir model 

belirlemek olabilir (Gazeloğlu, 2013).  Lineer olmayan regresyon 

analizi sonucunda aşağıdaki türde denklemler elde edilecektir. 

y(wopt, γkmax) = 10(alogE+blogLL+clogPL+dlogPI+elogG+flogS+glogID+h)   (1.10) 

 

y(wopt, γkmax) = e(alnE+blnLL+clnPL+dlnPI+elnG+flnS+glnID+h)              (1.11) 

 

y(wopt, γkmax) = alogE+blogLL+clogPL+dlogPI+elogG+flogS+glogID+h   (1.12) 

 

Bu çalışmada veri setinin basit, çoklu ve lineer olmayan regresyon 

analizleri Rgui ve Excel programları vasıtasıyla yapılmıştır.  

3. SAYISAL VERİLERİN İSTATİSTİK ANALİZİ 

 

Bu bölümde, zemin mekaniği laboratuvarlarında ülkemizin çeşitli 

bölgelerinden ince daneli zemin numunelerinin birtakım deneyler (elek 

analizi, kıvam limitleri deneyleri) sonucu elde edilen verileri ile 

kompaksiyonun etkili parametreleri olan optimum su muhtevası (wopt)  

ile maksimum kuru birim hacim ağırlığı (γkmax), regresyon analizi 

vasıtasıyla tahmin edilmeye çalışılmıştır.  

USCS zemin sınıflandırma yöntemine göre sınıflandırılan, indeks 

özellikleri verilen çeşitli ince daneli zeminlerin, uygulamada standart 

proktor ve modifiye proktor deneyleri ile ölçülen kompaksiyon 

parametreleri, farklı bir örneklem üzerinden Rgui ve Excel programları 

vasıtasıyla tahmin edilmiştir. Bu çalışmada sadece standart proktor ile 

elde edilen analiz sonuçları verilmiştir.  Kullanılan veri seti; zeminlerin 

numune sayıları(n), sınıflarını(USCS), kompaksiyon enerjilerini (E), 
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likit (LL) ve plastik limitlerini (PL), plastisite indislerini (PI), çakıl 

oranı (G), kum oranı (S), ince dane oranı (ID) ve kompaksiyon 

parametrelerini (wopt, γkmax) içermektedir. 

Çizelge 1’de 55 adet ince daneli zemin numunelerinin yukarıda 

bahsedilen özellikleri ve standart proktor deneyi sonucu elde edilmiş 

optimum su muhtevası ile maksimum kuru birim hacim ağırlık 

değerleri gösterilmiştir. USCS’ ye göre ayrı ayrı sınıflandırılan zemin 

numuneleri, sayıları ve sınıfları verilmiştir. Veri setlerinin istatistiki 

parametreleri (ortalama, medyan, kartil (Q), varyans, standart sapma) 

çizelge 3 ve 4’da ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Regresyon analizinde kullanılan s. proktor deneyi veri seti (Sivrikaya, 

2008; Sivrikaya ve ark., 2008). 

 
n USCS E LL PL PI G S ID wopt γkmax 

  (kj/m3) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) kN/m3 

1 CH 593,00 57,00 24,00 33,00 0,00 2,00 98,00 22,00 16,50 

2 ML 593,00 45,00 28,00 17,00 14,00 33,00 53,00 17,00 16,90 

3 CL 593,00 32,00 16,00 16,00 4,00 41,00 55,00 16,00 17,40 

4 CL 593,00 48,00 22,00 26,00 5,00 3,00 92,00 22,00 15,80 

5 CL 593,00 32,00 12,00 20,00 1,00 48,00 51,00 15,00 17,80 

6 CL 593,00 42,00 22,00 20,00 1,00 21,00 78,00 21,00 15,50 

7 CL 593,00 35,00 17,00 18,00 2,00 48,00 50,00 13,00 18,00 

8 CL 593,00 42,00 15,00 27,00 38,00 9,00 53,00 17,00 17,00 

9 CL 593,00 30,00 12,00 18,00 8,00 40,00 52,00 13,00 18,70 

10 CL 593,00 37,00 18,00 19,00 0,00 27,00 73,00 19,00 17,00 

11 CL 593,00 40,00 18,00 22,00 5,00 30,00 65,00 17,00 17,40 

12 CL 593,00 41,00 21,00 20,00 2,00 31,00 67,00 18,50 16,40 

13 CL 593,00 31,00 15,00 16,00 4,00 40,00 56,00 14,00 18,20 

14 CL 593,00 33,00 16,00 17,00 10,00 49,00 41,00 15,00 18,50 

15 CL 593,00 36,00 16,00 20,00 9,00 27,00 64,00 20,00 16,90 

16 CL 593,00 47,00 22,00 25,00 18,00 20,00 62,00 23,00 16,30 

17 CL 593,00 43,00 18,00 25,00 10,00 34,00 56,00 18,00 17,10 

18 CL 593,00 38,00 20,00 18,00 1,00 41,00 58,00 20,00 15,90 

19 CL 593,00 45,00 26,00 19,00 1,00 27,00 72,00 22,00 15,85 

20 CL 593,00 44,00 23,00 21,00 1,00 45,00 54,00 20,00 16,20 

21 CL 593,00 46,00 20,00 26,00 3,00 29,00 68,00 17,00 17,00 

22 CL 593,00 41,00 24,00 17,00 1,00 9,00 90,00 20,00 16,20 

23 CL 593,00 43,00 24,00 19,00 0,00 8,00 92,00 20,00 16,20 

24 CL 593,00 28,00 16,00 12,00 15,00 30,00 55,00 15,00 18,80 

25 CL 593,00 33,00 19,00 14,00 4,00 24,00 72,00 17,50 17,20 

26 CL 593,00 45,00 22,00 23,00 0,00 21,00 79,00 20,00 16,60 

27 CL 593,00 36,00 20,00 16,00 1,00 29,00 70,00 22,00 15,30 

28 CL 593,00 36,00 16,00 20,00 12,00 16,00 82,00 14,00 18,50 

29 CH 593,00 51,00 20,00 31,00 0,00 1,00 99,00 23,00 15,30 

30 CH 593,00 69,00 26,00 43,00 8,00 18,00 74,00 20,00 15,80 

31 CH 593,00 54,00 27,00 27,00 41,00 7,00 52,00 26,00 14,60 
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32 CH 593,00 63,00 23,00 40,00 12,00 11,00 77,00 23,00 16,00 

33 CH 593,00 53,00 23,00 30,00 6,00 6,00 88,00 20,00 15,90 

34 CH 593,00 51,00 20,00 31,00 0,00 5,00 95,00 23,00 15,00 

35 CH 593,00 53,00 28,00 25,00 5,00 18,00 77,00 27,00 14,40 

36 MH 593,00 62,00 35,00 27,00 1,00 15,00 84,00 25,00 14,20 

37 MH 593,00 52,00 31,00 21,00 2,00 31,00 67,00 22,00 16,10 

38 CH 593,00 51,00 21,00 30,00 4,00 34,00 62,00 19,00 16,20 

39 CH 593,00 59,00 23,00 36,00 2,00 22,00 76,00 24,00 15,20 

40 CH 593,00 54,00 26,00 28,00 4,00 31,00 65,00 22,00 15,20 

41 CH 593,00 67,00 28,00 39,00 0,00 23,00 77,00 25,00 14,90 

42 CH 593,00 74,00 28,00 46,00 1,00 15,00 84,00 26,00 15,10 

43 CL 593,00 46,95 22,01 24,94 0,00 10,70 89,30 19,70 16,19 

44 CL 593,00 29,10 20,75 8,35 0,00 18,29 81,71 16,90 17,26 

45 CL 593,00 28,90 20,79 8,11 0,00 14,44 85,56 17,00 17,70 

46 CL 593,00 27,30 19,97 7,33 0,00 14,90 85,10 16,50 17,66 

47 CL 593,00 29,00 20,65 8,35 0,00 3,58 96,42 18,20 17,07 

48 CL 593,00 34,30 21,49 12,81 0,00 13,94 86,06 17,90 16,77 

49 CL 593,00 30,80 20,61 10,19 0,00 9,18 90,82 17,70 17,26 

50 CL 593,00 32,60 19,59 13,01 0,00 14,07 85,93 17,00 17,26 

51 CL 593,00 37,98 23,01 14,97 0,00 13,58 86,42 20,00 15,99 

52 CL 593,00 42,40 21,60 20,80 0,00 15,13 84,87 19,10 16,58 

53 ML 593,00 37,25 28,98 8,27 0,00 19,94 81,06 23,90 14,62 

54 CH 593,00 61,40 28,41 32,99 0,00 7,98 92,02 24,50 15,13 

55 CL 593,00 30,70  22,47 8,23 0,00 14,85 85,15 20,10 16,28 

 

 

Çizelge 2 Regresyon analizinde kullanılan (S. Proktor) zeminlerin sınıf ve sayıları. 
 

Zemin sınıfı Veri sayısı 

CL 37 

CH 14 

MH 2 

ML 2 

∑ 55 

 
Çizelge 3 Zemin numunelerinin (S. Proktor) istatiksel parametreleri. 

 
 E 

(kj/m3) 

LL 

(%) 

PL 

(%) 

PI 

(%) 

G 

(%) 

S 

(%) 

ID 

(%) 

wopt 

(%) 

γkmax 

kN/m3 

Min. 593,00 27,30 12,00 7,33 

 

0,00 

 

1,00 41,00 13,00 14,20 

1.Q. 593,00 33,65 19,29 

 

16,00 

 

0,00 

 

12,29 62,00 17,00 15,80 

Med. 593,00 42,00 21,49 

 

20,00 

 

1,00 

 

19,94 77,00 20,00 16,30 

Mean (Ort.) 593,00 43,41 21,66 

 

21,75 

 

4,65 

 

21,63 73,92 19,66 16,45 

3.Q. 593,00 51,00 24,00 

 

27,00 

 

5,00 

 

30,50 85,75 22,00 17,23 

Max. 593,00 74,00 35,00 46,00 

 

41,00 49,00 99,00 27,00 18,80 

Std. Sap. 0 11,44 4,61 9,04 8,09 12,78 14,93 3,42 1,12 

Var. 0 130,8 21,22 81,68 65,46 163,2 222,7 11,68 1,26 
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Bağımsız değişkenlerin (E, LL, PL, PI, G, S, ID), bağlı değişkenlerle 

(wopt, γkmax),  regresyon  ve korelasyon analizleri bilgisayar programları 

vasıtasıyla araştırılmış ve aşağıdaki denklemler formatında  

kompaksiyon parametreleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

y(wopt, γkmax) = a+bE+cLL+dPL+ePI+fG+gS+hID                                (1.13) 

 

y(wopt, γkmax) = 10(alogE+blogLL+clogPL+dlogPI+elogG+flogS+glogID+h)    (1.14) 

 

y(wopt, γkmax) = e(alnE+blnLL+clnPL+dlnPI+elnG+flnS+glnID+h)              (1.15) 

 

y(wopt, γkmax) = alogE+blogLL+clogPL+dlogPI+elogG+flogS+glogID+h        (1.16) 

 

Elde edilen tahminlerde regresyon katsayıları(a, b, c, d, e, f, g, h), 

sayılarla belirtilmiş olup, determinasyon katsayısı (R2) ve tahmin edilen 

denklemin standart hatası (SH), elde edilen denklemlerin güvenilirliği 

açısından incelenmiştir. Bir önceki bölümden hatırlanacağı üzere 

korelasyon katsayısının (R) 1’yaklaşması, standart hatanın da 0’a 

yaklaşması denklemin güvenirliğini artırmaktadır. Çizelge 4’ de wopt’a 

Çizelge 5’de γkmax’a ait denklemlerin determinasyon katsayıları (R2) ve 

standart hataları (SH) Rgui ve Excel programı ile tespit edilmiş ve 

gösterilmiştir. Her bir denklem %5 anlamlılık düzeyine göre 

incelenmiş, yapılan analizler sonucunda, kompaksiyon parametreleri ile 

bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Anlamlılık açısından en iyi denklem maksimum R2 veya R’ye, 

minimum SH’ye sahip olmalıdır. 
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Çizelge 4’de wopt için regresyon analizi yapılmış oluşturulan 10 adet 

denklem toplu şekilde verilmiştir. Elde edilen denklemler 

determinasyon katsayısı bakımından incelendiğinde maksimum R2’nin 

0,998 değerini, minimum R2’nin ise 0,978 değerini aldığı görülmüştür. 

Model 9 maksimum R2’ye sahip iken Model 4’ün ise minimum R2’ye 

sahip olduğu anlaşılmıştır. Oluşturulan modeller %5 anlamlılık 

düzeyine göre oluşturulmuş olup, R2 ve SH değerleri;  değişkenler 

arasında anlamlı ilişkinin varlığını göstermektedir. Denklemler standart 

hata bakımından değerlendirildiğinde maksimum değer 3.02 iken, 

minimum değerin 0.05 olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4 Regresyon analizi sonucu wopt için tahmin edilen modeller. 

Model 

No 
Denklem R2 SH 

± % 

Mod. 1 wopt= 0,068E+0,117LL+0,312PL-0,309G-0,369S-

0,315ID 

0,992 1,85 

Mod. 2 wopt = 0,119LL+0,338PL+0,081G+0,034S+0,081ID 0,991 1,91 

Mod. 3 wopt = 0,144LL+0,388PL+0,065ID 0,990 2,05 

Mod. 4 wopt = 0,14E-0,607G-0,733S-0,604ID 0,978 3,02 

Mod. 5 wopt = 0,011E+0,123LL+0,369PL 0,991 1,94 

Mod. 6 wopt = 0,539PL+0,117G+0,038S+0,089ID 0,989 2,15 

Mod. 7 wopt = 0,206LL+0,087G+0,053S+0,123ID 0,989 2,20 

Mod. 8 wopt = 0,011E+0,207LL+0,0571ID 0,988 2,17 

Mod. 9 wopt = 10(0.018log(E)+0.471log(LL)+0.252log(ID)) 0,998 0,05 

Mod.10 wopt = -42,896log(LL)+44,003log(PL)+23,896log(PI) 0,988 2,16 

 

Model 9 en düşük standart hataya sahip iken, Model 4’ün en yüksek 

standart hataya sahip olduğu anlaşılmıştır. Her iki kriteri göz önüne 

aldığımızda tüm modellerin anlamlılığının yüksek olduğu aşikârdır. En 

yüksek R2’ ye sahip modeller; Model 9, Model 1 ve en düşük R2’ye 
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sahip Model 4’e ait tahminler ile deneysel değerlerin karşılaştırıldığı 

grafikler Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’ de sırasıyla gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1 Model 9 için deneysel wopt ile tahmin edilen wopt’un grafiksel 

karşılaştırılması. 

 

 
 

Şekil 2 Model 4 için deneysel wopt ile  tahmin edilen wopt’un grafiksel 

karşılaştırılması. 
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Çizelge 5 Regresyon analizi sonucu γkmax  için tahmin edilen modeller. 

Model No Denklem R2 SH 

± kN/m3 

Mod. 1 γkmax = 0,016E-0,034LL-
0,116PL+0,112G+0,12S+0,107ID 

0,998 0,64 

Mod. 2 γkmax= -0,033LL-
0,109PL+0,202G+0,213S+0,199ID 

0,998 2,21 

Mod. 3 γkmax = 0,019LL-0,091PL+0,215S+0,174ID 0,989 1,74 

Mod. 4 γkmax = 10(0.158log(LL)-0.338log(PL)+0.152log(S)+0.665log(ID)) 0,998 0,05 

Mod. 5 γkmax = -3,147log(LL)+2,908log(S)+9,66log(ID) 0,994 1,23 

Mod. 6 γkmax = 0,165G+0,193S+0,156ID 0.996 1,01 

Mod. 7 γkmax = e(0,248ln(LL)-0,238ln(PL)+0,604ln(ID)) 0,996 0,17 

Mod. 8 γkmax = 12,293log(E) – 13,704log(wopt) 0,998 0,38 

 

Çizelge 5’de γkmax için regresyon analizi yapılmış, oluşturulan 8 adet 

denklem toplu şekilde verilmiştir. Elde edilen denklemler 

determinasyon katsayısı bakımından incelendiğinde maksimum R2’nin 

0,998 değerini, minimum R2’nin ise 0,989 değerini aldığı görülmüştür. 

Model 1, Model 2, Model 4 ve Model 8 maksimum R2’ye sahip iken 

Model 3’ ün ise minimum R2’ye sahip olduğu anlaşılmıştır. Oluşturulan 

modeller %5 anlamlılık düzeyine göre oluşturulmuş olup R2 ve SH 

değerleri değişkenler arasında anlamlı ilişkinin varlığını 

göstermektedir. Denklemler standart hata bakımından 

değerlendirildiğinde maksimum değer 2,21 iken, minimum değerin 

0,05 olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4 Model 1 için deneysel γkmax ile tahmin edilen γkmax’ın grafiksel 

karşılaştırılması. 

 

Model 4 en düşük standart hataya sahip iken, Model 2’nin en yüksek 

standart hataya sahip olduğu anlaşılmıştır. Her iki kriteri göz önüne 

aldığımızda tüm modellerin anlamlılığının yüksek olduğu aşikardır. En 

yüksek R2’ye sahip modellerden Model 1, Model 2 ve en düşük R2’ye 

sahip Model 3’e ait tahminler ile deneysel değerlerin karşılaştırıldığı 

grafikler Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da sırasıyla gösterilmiştir. 

 

5

7

9

11

13

15

17

19

21

10 12 14 16 18 20

Ta
h

m
in

 e
d

ile
n

 γ
km

ax
 k

N
/m

3

Deneysel γkmax kN/m3 

R²=0,998
SH=±0,64



ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 57 

 

 

 
 
 

Şekil 5 Model 2 için deneysel γkmax ile tahmin edilen γkmax’ın grafiksel 

karşılaştırılması. 

 

 
 

Şekil 6 Model 3 için deneysel  γkmax ile tahmin edilen γkmax’ın grafiksel 

karşılaştırılması. 
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Kompaksiyon parametreleri(S. Proktor) arasında doğrusal ve doğrusal 

olmayan regresyon analizleri yapılmış, ve elde edilen denklemler 

Çizelge 6’da toplu şekilde gösterilmiştir.  

Çizelge 6 Regresyon analizi sonucu γkmax ile wopt  için tahmin edilen modeller. 

Model No Denklem R2 SH  ± 

kN/m3 

Mod. 1 γkmax = 22,528-0,309wopt 0,884 0,39 

Mod. 2 γkmax = 10(-0,361log(Wopt)+1,679)  0,880 0,01 

Mod. 3 γkmax = e-0,361ln(Wopt)+3,868
 0,881 0,02 

Mod. 4 γkmax = -13,7045log(wopt)+34,09 0,886 0,38 

 

Çizelge 6’ da görüldüğü üzere, kompaksiyon parametrelerinin kendi 

aralarındaki regresyon analizinden elde edilen modellerin 

anlamlılığından bahsetmek mümkündür. Modellerin anlamlılığı 

grafiksel gösterimden de anlaşılmaktadır. En yüksek R2’ye logaritmik 

ve doğrusal modelin sahip olduğu görülürken, en düşük R2’ye Model 

2’nin sahip olduğu görülmektedir. En küçük SH’ye Model 2 sahip iken 

en yüksek SH değerinin Model 1’e ait olduğu anlaşılmıştır. Modellere 

ait grafikler Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10’da sırasıyla 

gösterilmiştir. 
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Şekil 7 Model 1 için deneysel γkmax ile tahmin edilen γkmax’ın grafiksel 

karşılaştırılması. 

 

 
 

Şekil 8 Model 2 için deneysel γkmax ile tahmin edilen γkmax’ın grafiksel 

karşılaştırılması. 
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Şekil 9 Model 3 için deneysel γkmax ile tahmin edilen γkmax’ın grafiksel 

karşılaştırılması. 

 

 
 

Şekil 10 Model 4 için deneysel γkmax ile tahmin edilen γkmax’ın grafiksel 

karşılaştırılması. 

 

 

4. KOMPAKSİYON PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ 

(LİTERATÜR) 

 

Bilim insanları 1940’lardan bu zamana, ince daneli zeminlerin 

kompaksiyon değişkenlerinin tahmini üzerine birçok analizlerde ve 

girişimlerde bulunmuşlardır. Çizelge 11’de kompaksiyon 
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parametrelerinin tahmini üzerine oluşturulan, literatürde yer alan bazı 

önemli denklemler toplu halde verilmiştir. 

Çizelge 11. Literatürde bulunan önemli denklem analizleri. 

Yazarı Denklem R 
SH 

%,kNm3 

 

Wang ve Huang 

 (1984)[8] 

γkmax=(Gs/100)(45,6-1,28İMlogD10-6,64 x102  İMPL+1,43İM) 0,975  

γkmax=(Gs/100)(45,9+7,5İM-0,45logU-7,54x10-2 İM) 0,955  

wopt=0,01(26,14+12,7PL-95İM2-88,10log2U 0,938  

wopt=0,01(1035-905logD50 +0,22C2+106İMlogD50 0,889  

 

 

 

 

Jeng ve Strohm 

(1976) [9] 

 

γkmax=0,89(LL-PL)-1,26LL+89,8Gs-102,07 0,917 3,08 

wopt=0,611LL-0,42(LL-PL)+2,14 0,906 1,60 

γkmax=-0,46LL+127,55 0,690 4,34 

wopt=0,23LL+7,54 0,750 1,87 

γkmax=1,01(LL-PL)-1,37LL+140,47 0,780 3,68 

wopt=0,24(LL-PL)+11,45 0,650 2,22 

Nagaraj (1994) 

[10] 

wopt=[(9,46+0,2575LL)(8,829+0,228LL)]0,5 -  

γkmax=62,4/[(1/Gs)+((9,46+0,2575)2/wopt)]  -  

Sivrikaya (2007) 

[4] 

 

 

Sivrikaya  

ve ark. 

(2007-2008) 

[11] 

wopt=0,94PL (Standart Proktor)  0,999 3,35 

wopt=0,69PL (Modifiye Proktor) 0,987 2,32 

γkmax=21,84-0,27wopt (Standart Proktor) 0,970 0,45 

γkmax=22,07-0,27wopt (Modifiye Proktor)  0,660 0,78 

γkmax=21,97-0,27wopt (Standart Proktor) 0,970 0,64 

γkmax=23,78-0,38wopt (Modifiye Proktor) 0,950 0,52 

wopt=(1,99-0,165lnE)PL 0,996 - 

γkmax=(14,34+1,195lnE)-(0,073lnE-0,19)wopt 0,997 - 

 

Horpibulsuk ve ark. 

γkmax=CBRmax+9,63  (ince daneli zeminler) 

15 kNm3< γkmax< 20 kNm3 

0,850 - 
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(2008,2009) 

[12] 

γkmax=(CBRmax+9,08)/2,95 (lateritik zeminler) 

19,5 kNm3< γkmax<21,5 kNm3 

0,850 - 

γkmax=(CBRmax+276,76)/17,44 (ezilmiş kaya zemin) 

22,2 kNm3< γkmax<22,8 kNm3  

0,850 - 

Blotz ve diğ. 

(1998) [13] 

wopt= (12,39-12,21logLL)logE+0,67LL+9,21 

γkmax=(2,27logLL-0,94)logE-0,16LL+17,02 

  

 

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

 

Kompaksiyonun etkili parametreleri olan optimum su içeriği ile 

maksimum kuru birim hacim ağırlık geoteknik mühendisliği proje ve 

tasarımında ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca kompaksiyon zeminlerin 

stabilizasyonu için kullanılan en ekonomik yöntemlerden biridir.  

Bu çalışmada, ince daneli zemin numuneleri üzerinde yapılan birtakım 

deneyler sonucu elde edilmiş veriler (E, LL, PL, PI, G, S, ID) 

kullanılmıştır. Söz konusu zemin verileri bağımsız değişken, 

kompaksiyon parametreleri(wopt, γkmax) bağımlı değişken olmak kaydı 

ile Rgui ve Excel programları vasıtasıyla regresyon analizine tabi 

tutulmuş ve güvenilir denklemler oluşturulmuştur. Kompaksiyon 

parametrelerinin tahmin edildiği modellerde çakıl oranı (G), kum oranı 

(S), ince dane oranı (ID), kompaksiyon enerjisi(E), likit limit (LL), 

plastik limit (PL), plastisite indisi (PI) bağımsız, γkmax ve wopt ise 

bağımlı değişkenler olarak ele alınmıştır. 
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Çizelge 12 Kompaksiyon parametrelerinin reel değerleri, tahmini değerleri ve oluşan 

farklar. 

Deney No Model 1 Model 2 

1[47] γkmax = 22,528-0,309wopt γkmax = 10(-0,361log(Wopt)+1,679) 

wopt % γkmax  kN/m3 γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

15,00 18,05 17,89 0,16 17,78 0,27 

2[33] γkmax = 22,528-0,309wopt γkmax = 10(-0,361log(Wopt)+1,679) 

wopt % γkmax  kN/m3 γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

22,00 15,40 15,73 0,33 15,63 0,23 

3[33] γkmax = 22,528-0,309wopt γkmax = 10(-0,361log(Wopt)+1,679) 

wopt % γkmax  kN/m3 γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

22,00 15,80 15,73 0,07 15,63 0,17 

4[33] γkmax = 22,528-0,309wopt γkmax = 10(-0,361log(Wopt)+1,679) 

wopt % γkmax  kN/m3 γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

18,00 17,10 16,97 0,13 16,79 0,31 

5[33] γkmax = 22,528-0,309wopt γkmax = 10(-0,361log(Wopt)+1,679) 

wopt % γkmax  kN/m3 γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

γkmax  kN/m3 Fark 

kN/m3 

16,00 16,80 17,58 0,78 17,53 0,73 

 

 
Çizelge 13 Kompaksiyon parametrelerinin reel değerleri, tahmini değerleri ve oluşan 

farklar. 

 

Deney No Model 3 Model 4 

1[47] γkmax = e-0,361ln(Wopt)+3,868 γkmax = -13,7045log(wopt)+34,09 

wopt % γkmax  

kN/m3 

γkmax  

 kN/m3 

Fark 

kN/m3 

γkmax   

kN/m3 

Fark 

kN/m3 

15,00 18,05 18,03 0,02 17,97 0,08 

2[33] γkmax = e-0,361ln(Wopt)+3,868 γkmax = -13,7045log(wopt)+34,09 

wopt % γkmax  

kN/m3 

γkmax   

kN/m3 

Fark 

kN/m3 

γkmax   

kN/m3 

Fark 

kN/m3 

22,00 15,40 15,67 0,27 15,69 0,29 

3[33] γkmax = e-0,361ln(Wopt)+3,868 γkmax = -13,7045log(wopt)+34,09 

wopt % γkmax  

kN/m3 

γkmax   

kN/m3 

Fark 

kN/m3 

γkmax   

kN/m3 

Fark 

kN/m3 

22,00 15,80 15,67 0,13 15,69 0,11 

4[33] γkmax = e-0,361ln(Wopt)+3,868 γkmax = -13,7045log(wopt)+34,09 

wopt % γkmax  

kN/m3 

γkmax   

kN/m3 

Fark 

kN/m3 

γkmax   

kN/m3 

Fark 

kN/m3 

18,00 17,10 16,80 0,30 16,88 0,22 

5[33] γkmax = e-0,361ln(Wopt)+3,868 γkmax = -13,7045log(wopt)+34,09 
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wopt % γkmax  

kN/m3 
γkmax   

kN/m3 
Fark 

kN/m3 

γkmax   

kN/m3 
Fark 

kN/m3 

16,00 16,80 17,49 0,69 17,58 0,78 

 

Çizelge 12 ve Çizelge 13’de belirtilen tahminler ve oluşan farklar 

sırasıyla Şekil 11 ve Şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 11 Deneysel değerlere yönelik yapılan tahminler. 

 
 

Şekil 12 Deneysel değerlere yönelik yapılan tahminlerde meydana gelen farklar. 

 

Kompaksiyon parametrelerinin (S. Proktor) birbirileri cinsinden 

tahminine yönelik daha önceki bölümlerde gösterildiği üzere lineer ve 
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lineer olmayan regresyon analizleri sonucunda aşağıdaki denklemler 

elde edilmiş, sırasıyla gösterilmiştir. 

γkmax = 22,528-0,309wopt, R
2=0,884, SH=±0,39, (S. Proktor)            (1.17) 

 

γkmax = 10(-0,361log(Wopt)+1,679), R2=0,880, SH=±0,01, (S. Proktor)          (1.18) 

 

γkmax = e-0,361ln(Wopt)+3,868, R2=0,881, SH=±0,02, (S. Proktor)             (1.19) 

 

γkmax = -13,7045log(wopt)+34,09, R2=0,886, SH=±0,39, (S. Proktor)   (1.20) 

 

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere Sivrikaya ve ark. (2007 

ve 2008) birtakım zemin numunelerine ait verileri kullanarak 

kompaksiyon parametrelerinin birbirileri üzerinden tahmini üzerine  

denklemi önermişlerdir. 

γkmax = 21,97-0,27wopt, R
2=0,941, SH=±0,64, (S. Proktor)             (1.21) 

 

Yine Soycan (2008), birtakım ince daneli zemin numunelerine ait 

kompaksiyon parametrelerini yapay sinir ağları yaklaşımı yöntemiyle, 

tahmin etmeye çalışmıştır. Bazı numunelere ait reel verilere yönelik 

bahsi geçen tahminler ve kendi modellerimiz ile oluşturulan tahminleri 

içeren değerler Çizelge 14 ve Çizelge 15’de sunulmuştur. 
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Çizelge 13 Kompaksiyon parametrelerinden wopt  cinsinden γkmax’ a yönelik 

tahminler. 

Veri 

Sayısı 

(n) 

Deneysel 

wopt % 

(S.Pr.) 

[31] 

Deneysel 

γkmax 

kN/m3 

(S.Pr.)[31] 

Soycan 

(2008) 

γkmax 

kN/m3 

[31] 

Sivrikaya 

ve ark. 

(2007-08) 

Denklem 

5.5 

γkmax 

kN/m3[31] 

Denklem 

5.1’ye göre 

tahmini 

γkmax 

kN/m3 

Denklem 

5.2’ye 

göre 

tahmini 

γkmax 

kN/m3 

1 22,00 16,50 15,70 16,00 15,73 15,64 

2 17,00 16,90 17,50 17,40 17,27 17,17 

3 16,00 17,40 17,90 17,70 17,58 17,55 

4 22,00 15,80 15,70 16,00 15,73 15,64 

5 13,00 18,00 18,90 18,50 18,51 18,91 

6 15,00 17,80 18,20 17,90 17,89 17,96 

7 21,00 15,50 16,10 16,30 16,04 15,91 

8 17,00 17,00 17,50 17,40 17,27 17,17 

9 13,00 18,70 18,90 18,50 18,51 18,91 

10 19,00 17,00 16,80 16,80 16,66 16,49 

 

Çizelge 14 Kompaksiyon parametrelerinden wopt  cinsinden γkmax’ a yönelik 

tahminler. 

Veri 

Sayısı 

(n) 

Deneysel 

wopt % 

(S.Pr.) 
[31] 

Deneysel 

γkmax 

kN/m3 

(S.Pr.) 

[31] 

Soycan 

(2008) 

γkmax 

kN/m3 

[31] 

Sivrikaya 

ve ark. 

(2007-08) 

Denklem 

5.5 

γkmax 

kN/m3[31] 

Denklem 

5.3’ye göre 

tahmini 

γkmax 

kN/m3 

Denklem 

5.4’ye 

göre 

tahmini 

γkmax 

kN/m3 

1 22,00 16,50 15,70 16,00 15,67 15,69 

2 17,00 16,90 17,50 17,40 17,23 17,23 

3 16,00 17,40 17,90 17,70 17,62 17,59 

4 22,00 15,80 15,70 16,00 15,67 15,69 

5 13,00 18,00 18,90 18,50 18,98 18,82 

6 15,00 17,80 18,20 17,90 18,03 17,97 

7 21,00 15,50 16,10 16,30 15,97 15,97 

8 17,00 17,00 17,50 17,40 17,23 17,23 

9 13,00 18,70 18,90 18,50 18,98 18,82 

10 19,00 17,00 16,80 16,80 16,56 16,56 

 

Çizelge 13 ve Çizelge 14’de tahmin edilen değerler ve oluşan farkların 

grafiksel gösterimi Şekil 13, Şekil 14, Şekil 15, Şekil 16 da 

sunulmuştur. 
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Şekil 13 Deneysel değerlere yönelik yapılan tahminler. 

 

 
 

Şekil 14 Deneysel değerlere yönelik yapılan tahminler. 
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Şekil 15 Deneysel değerlere yönelik yapılan tahminler. 

 

 
 

Şekil 16 Deneysel değerlere yönelik yapılan tahminler.  

 

Yapılan analizler sonucu şu kanılara varılmıştır: 

• Yapılan regresyon analizleri sonucunda elde edilen modeller 

anlamlı bulunmuş, modellere ait grafikler, determinasyon 

katsayıları, standart hatalar ve reel değerlere yönelik yapılan 

tahminler bu anlamlılığı pekiştirmiştir. 
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• İnce daneli zeminlerin kompaksiyon parametrelerinin tahmininde 

kompaksiyon enerjisi, kaba-ince dane oranları, kıvam indis ve 

limitlerinin etkili olduğu anlaşılmıştır. 

• Optimum su içeriği ve maksimum kuru birim hacim ağırlık 

arasında dört farklı türde anlamlı modeller oluşturulmuş olup, 

modellerin deneylere yönelik yapılan tahminleri düşük hata oranlı 

değerler vermiştir.  

• Standart proktor veri setlerinden elde edilmiş olan, maksimum 

kuru biri birim hacim ağırlığın, optimum su muhtevası cinsinden 

tahmin edildiği lineer ve lineer olmayan modeller ile daha önce 

literatürde yer almış yaklaşım  ve  modellere ait, maksimum kuru 

birim hacim ağırlığın optimum su muhtevası cinsinden tahminleri 

gösterilmiş olup, tahminlere ve farklara ait değerler şekillerle 

ayrıca gösterilmiştir. Yapılan analizler ve tahminler, literatür de 

yer alan yaklaşım ve modellere ait tahminler ile kıyaslandığında 

yeterince anlamlı, güvenilir ve reel değerlere yakın sonuçlar 

verdiği görülmüştür.  

• Standart-modifiye proktor kompaksiyon enerjileri ve optimum su 

muhtevasının bağımsız değişken, maksimum kuru birim hacim 

ağırlığın bağımlı değişken olduğu modeller ile yapılan tahminler 

oluşan farklar şekiller ile ayrıca gösterilmiştir. Elde edilen tahmin 

değerleri, daha önce önerilmiş, literatürde ki bazı model ve 

yaklaşımlarla yapılan tahminler ile kıyaslandığında yeterince 

anlamlı, güvenilir ve reel değerlere yakın sonuçlar verdiği açıkça 

görülmüştür.  
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• Optimum su muhtevasının kıvam indis ve limitleri türünden elde 

edilen modellerimiz ile oluşan tahmin değerleri literatürde 

bulunan modeller ile elde edilen tahminler ile kıyaslandığında 

anlamlı ve reel değerlere yakın sonuçlar olduğu görülmüştür. 

• Günümüzde zeminlerin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gibi 

konularda ehemmiyeti ve gerekliliği tartışılmaz olan ekonomi ve 

zaman tasarrufu gibi durumlarında, analizler sonucu elde 

ettiğimiz modellerin kullanılmasının yarar getireceği 

düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Geoteknik mühendisliği, çelik, beton ve ahşap gibi çok daha fazla 

homojenlik ve izotropi sergileyen diğer inşaat mühendisliği 

malzemelerinin çoğunun aksine, zemin ve kaya gibi doğal 

malzemelerle ilgilenir. Zemin ve kayanın mühendislik özellikleri, bu 

malzemelerin oluşumuyla ilişkili karmaşık ve kesin olmayan fiziksel 

işlemlerden dolayı değişken ve belirsiz davranışlar sergiler (Jaksa 

1995). Geoteknik malzeme davranışının karmaşıklığı ve bu 

malzemelerin mekansal değişkenliğinin üstesinden gelebilmek için 

geleneksel mühendislik tasarım modelleri haklı olarak 

basitleştirilmiştir. Bu bağlamda geoteknik mühendisliği alanında pek 

çok karmaşık problemin çözümünde başarılı olduğunu gösteren “Yapay 

Zeka” teknikleri, alternatif yaklaşım olarak öne çıkmıştır. Yapay zeka 

tekniği, modelin yapısını ve parametrelerini belirlemek için tek başına 

verilere dayanmaktadır. Teknik, model değişkenleri arasındaki ilişkinin 

bilinmediği karmaşık problemleri modellemek için çok uygundur 

(Hubick 1992). 

Yapay zeka, bulanık, eksik, çarpık hatta yanlış verilerle başa çıkma 

yeteneği nedeniyle 21. yüzyılda en hızlı büyüyen endüstrilerden biri 

haline gelmiştir. Girdilerdeki belirsizliği ele alma yeteneği, onu 

geoteknik problemlerle başa çıkmak için mükemmel bir araç haline 

getirmiştir. Her yapay zeka tekniğinin kendine has özellikleri, 

avantajları ve dezavantajları vardır. Bu durum, araştırmacıların bir 

problemin çözümü için en iyi tekniği bulmada, farklı teknikler 

kullanarak aynı problemi ele almalarını sağlamaktadır. Yapay zeka 
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teknikleri, mevcut zaman ve kaynaklar dahilinde, belirli kriterlere göre 

en uygun çözümü aramak için geliştirilmiş matematiksel 

yaklaşımlardır. Buna göre, en iyi bulunan çözüm, mevcut zamana ve 

kaynaklara göre değişir, daha fazla arama süresi, daha güçlü donanım 

ve yazılım, daha geniş çözüm alanı kapsanabilir ve dolayısıyla daha 

doğru çözüm bulma olasılığı daha yüksektir. 

1980'lerden bu yana, yapay zeka çatısı altında birçok teknik 

geliştirilmiştir. Bazı teknikler nöron bağlantıları, doğal seçilim evrimi, 

arılar, karıncalar, kuşlar vb. gibi canlı gruplarının davranışları gibi 

doğal olarak geliştirilmiş algoritmaları taklit etmektedir. Öte yandan, 

bazı teknikler herhangi bir doğal algoritmayı taklit etmeden en iyi 

çözümü bulmak için matematiksel, mantıksal ve istatistiksel 

yaklaşımlara dayanmaktadır. Genel olarak, tüm yapay zeka teknikleri 

problemle ilgili bazı ön bilgileri gerektirir ve bu nedenle yapay zeka 

tekniklerine “Bilgiye Dayalı Teknikler” denilebilir. Bu bilgi, genellikle 

sistemi problem hakkında öğrenmek için kullanılan bir dizi vaka 

çalışması veya test sonuçlarıdır. Bu nedenle, yapay zeka tekniklerine 

“Makine Öğrenme Teknikleri” de denilebilir (Ebid, 2021). 

Literatüre bakıldığında, yapay zeka tekniklerinin kazık kapasitesi 

tahmini, zemin davranışının modellenmesi, saha karakterizasyonu, 

zemin istinat yapıları, yapıların oturması, şev stabilitesi, tünel ve yeraltı 

açıklıklarının tasarımı, sıvılaşma, zemin geçirgenliği ve hidrolik 

iletkenlik, zeminlerin sıkışması, zeminlerde şişme, zemin 

sınıflandırılması gibi pek çok konuda başarılı bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir (Shahin, vd., 2001). Bu çalışmalarda yapay sinir ağları 
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(YSA), genetik programlama (GP), evrimsel polinom regresyonu 

(EPR), destek vektör makineleri (DVM), M5 model ağaçları ve yakın 

komşuluk (Elshorbagy vd., 2010) gibi birçok farklı yapay zeka tekniği 

kullanılmakla birlikte, geoteknik mühendisliğinde en fazla uygulanan 

yöntem ise yapay sinir ağları (YSA) olmuştur. Yapay sinir ağlarının 

karmaşık bir mekanik davranışı modellemek için; iyi bir genelleme 

yeteneği, evrensel fonksiyon yaklaşımı yeteneği, gürültülü veya eksik 

verilere direnç ve bilinmeyen etkileşimler için çoklu doğrusal olmayan 

değişkenlerin yerleştirilmesi gibi önemli özellikleri bulunmaktadır 

(Juwaied, 2018) 

Bu çalışmada geoteknik mühendisliğinde yapay zeka tekniklerinin 

kullanımına dair bilgilere yer verilmiştir. Geçmişten günümüze 

geoteknik mühendisliğinin kapsamı alanındaki birçok konuda 

uygulanmış ve uygulanmaya devam eden yapay zeka tekniklerinin 

alana katkısı ve karmaşık problemlerin çözümündeki başarısı 

örneklerle özetlenmiştir. 

1. YAPAY ZEKA 

Yapay zeka, algılama, doğal dil işleme, problem çözme ve planlama, 

öğrenme ve adaptasyon,  çevre üzerinde hareket etme gibi insan 

davranışında zeka ile ilişkilendirdiğimiz özellikleri sergileyen 

sistemlerin geliştirilmesi teorisi ve pratiği ile ilgilenen Bilim ve 

Mühendislik alanıdır (Tecuci, 2012).Yapay zekanın temel bilimsel 

amacı, insanlarda, hayvanlarda ve yapay etkenlerde akıllı davranışı 

mümkün kılan ilkeleri anlamaktır. Bu bilimsel hedef, akıllı etkenler 

geliştirmek, bilgiyi resmileştirmek ve insan çabasının tüm alanlarında 
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akıl yürütmeyi mekanize etmek, bilgisayarlarla çalışmayı insanlarla 

çalışmak kadar kolay hale getirmek ve tamamlayıcılığından yararlanan 

insan-makine sistemleri geliştirmek gibi çeşitli mühendislik hedeflerini 

doğrudan destekler. 

Yapay zeka, yalnızca tüm bilgisayar disiplinlerinde değil, aynı zamanda 

matematik, dilbilim, psikoloji, nöroloji, makine mühendisliği, istatistik, 

ekonomi, kontrol teorisi ve sibernetik, felsefe ve diğer birçok alanda 

kökleri olan ve bunlarla kesişen çok geniş disiplinler arası bir alandır. 

Bir uzman veya bir planlama sistemi gibi geliştirilen sistemlerden 

bazıları, yapay zekanın saf uygulamaları olarak nitelendirilebilirken, 

yapay zeka sistemlerinin çoğu, örneğin bilgiyle akıl yürütme, doğal dili 

işleme veya öğrenip uyum sağlama gibi çeşitli yollarla zeka ekledikleri 

karmaşık uygulamaların bileşenleri olarak geliştirilir (Tecuci, 2012). 

Yapay zeka araştırmacıları, akıllı davranışı gerçekleştirme 

arayışlarında güçlü teknikleri araştırmaktadır. Ancak bu teknikler 

yaygındır ve ana kullanıma ulaştıklarında artık yapay zeka olarak kabul 

edilmezler. Örnekler arasında zaman paylaşımı, sembolik programlama 

dilleri, sembolik matematik sistemleri, grafiksel kullanıcı ara yüzleri, 

bilgisayar oyunları, nesne yönelimli programlama, kişisel bilgisayar, e-

posta, hiper metin ve hatta yazılım etkenleri bulunmaktadır. Bu, yapay 

zekanın değerini azaltma eğiliminde olsa da, alan sürekli olarak yeni 

sonuçlar üretmekte ve mevcut olgunluk düzeyi ve ucuz hesaplama 

gücünün artan kullanılabilirliği nedeniyle, günümüzün yeni 

uygulamalarının çoğunda kilit bir teknolojidir (Tecuci, 2012). 
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1920'lerde yapay zeka sadece bir bilim kurguydu. 1950'lere 

gelindiğinde, yapay zekayı aldatmacadan gerçeğe dönüştüren küçük bir 

adım atılmıştır. Alan Turing, “Bilgisayar Makineleri ve Zeka” başlıklı 

bir makale yayınlamış ve bir makinenin akıllı olup olmadığını 

belirlemek için Taklit Oyunu’nu tanıtmıştır. Saygın bir bilim dalı olarak 

“Yapay Zeka” terimi, Marvin Minsky, John McCarthy, Shannon ve 

Nathan Rochester tarafından düzenlenen 1956 Dartmouth 

Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. Bir yıl sonra ise, algılayıcının 

tanıtılmasından sonra, Amerikalı bilgisayar bilimcisi Arthur Samuel, 

"makine öğrenimi" terimini ortaya atmıştır. Derin öğrenme, 1965 

yılında Ukraynalı matematikçi Alexey Grigorevich ile birlikte, insan 

beyninin Sinir Ağlarından (SA) ilham alan günümüzün derin öğrenme 

mimarilerine benzeyen birkaç algılayıcıyı üst üste koyması ile gündeme 

gelmiştir. 1980'lerde Geoffrey Hinton vd., insan müdahalesi olmadan 

yapay sinir ağlarını kendi kendine optimize etmek için bir mekanizma 

olan “geri yayılımı” tanıtmıştır. Buradaki başarı, birden çok katmandaki 

sinir ağı düğümlerinin ağırlıklarını ayarlamak olmuştur.1989'da Yann 

LeCun, görüntü tanıma için Evrişimli Sinir Ağı'nı (ESA) tanıtmıştır. 

1992'de Bernhard E. Boser, Isabelle M. Guyon ve Vladimir N. Vapnik, 

Destek Vektör Makinelerini (DVM) tanıtmış, böylece insan 

konuşmasının duyarlılığını ve anlayışını sınıflandırmak doğal dil 

işleme için kolaylaşmıştır. 1991'de Sepp Hochreiter, görevleri 

sıralamada faydalı olması için Tekrarlayan Sinir Ağı'nı (TSA) 

tanıtmıştır. 1997'de ise Hochreiter ve Jurgen Schmidhuber, gelişmiş 

konuşmadan metne çeviri için Uzun-Kısa Süreli Belleği tanıttı. 2006'da 
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Hinton, geri yayılımı kullanmadan önce ağı Derin Düşünce Ağı ile 

önceden eğitmiş ve "derin öğrenme" ifadesini türetmiştir (Ergen, 2019). 

Yapay zeka ilerlemelerinin ve uygulamalarının büyük çoğunluğu, 

günümüzde makine öğrenimi olarak sınıflandırılmaktadır. Makine 

öğrenme algoritmaları, büyük miktarda verideki kalıpları bulmak için 

kullanılan istatistiksel araçlardır ve daha sonra bu kalıplar tahmin 

yapmak için kullanılır. Kalıplar ise, girdi ve çıktı arasındaki ilişkilerdir. 

Örneğin nesneleri tanımak için sınıflandırıcı olarak makine öğrenimi 

kullanılabilir. İlk olarak, makine öğrenme algoritmalarının doğru 

parametrelerle ayarlanması için örnek verilerle bir eğitim prosedürü 

oluşturulur. Eğitim ise bilinen veriler ve bunlarla ilişkili etiketlerle 

oluşturulmaktadır.  

2. YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ 

2.1. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları (YSA), büyük ölçüde insan beyninin 

organizasyonundan ilham alan hesaplamalı modellerdir. Bir sinir ağının 

en önemli özelliği, öğrenme ve hataya toleranslı olma yeteneğidir. 

Başka bir deyişle, bir yapay sinir ağı, çok değişkenli bir bilgi alanından, 

bu haritalamayı temsil eden bir dizi veriye bir eşleme elde edebilir, 

temsil edebilir ve hesaplayabilir (Garrett, 1994). YSA modelleri 

uyarlanabilir ve genelleme yapabilir. Hatalı veya eksik verileri 

işleyebilirler ve bir sistemin değişkenleri arasındaki doğrusal olmayan 

ve karmaşık etkileşimleri yakalayabilirler. Bu özelliklerinden dolayı 
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yapay sinir ağı, modelleme için güçlü bir araç olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

En soyut tanımıyla, bir sinir ağı, verilerin bir taraftan beslendiği ve daha 

sonra sağlanan girdiye göre bir çıktı üreten sinir ağı tarafından işlendiği 

bir kara kutu olarak düşünülebilir (Caudill 1991). Bir sinir ağı genellikle 

her türlü veriyi (örn. nitel veya nicel bilgi) işleyebilmesine rağmen, 

daha hızlı eğitim ve daha iyi performans sağlamak için sinir ağından 

beslenen veriler önceden işlenmelidir (örn. filtrelenmeli, 

dönüştürülmelidir). Aslında, bilginin seçimi, ön işlenmesi ve 

kodlanması, sinir ağları ile çalışırken ele alınması gereken ana 

konulardan biridir. 

Bir sinir ağı genellikle bir girdi katmanından, bir veya daha fazla gizli 

katmandan ve bir çıktı katmanından oluşur (Şekil 1). Nöronlar, sinir ağı 

içindeki işlem birimleridir ve genellikle katmanlar halinde düzenlenir. 

Her katman birkaç işlem biriminden oluşur. İşlem birimleri, bir sonraki 

katmanın işlem birimlerine tamamen bağlıdır. Bilgi, sinir ağı 

aracılığıyla katman katman yayılır. Bağlantılar, tüm bilgilerin bir sinir 

ağı içinde aktığı nöronlar arasındaki yollardır. Bir nöron, bilgi akışına 

göre önceki tüm nöronlardan bilgi toplar ve çıktısını sonraki 

katmandaki nöronlara yayar. Her bir önceki nöronun çıktısı, karşılık 

gelen bir ağırlık ve bir sapma ile modüle edilir. Bu çıktı daha sonra 

transfer fonksiyonu tarafından değiştirilir ve nöronun son çıktısı olur 

(Dayhoff 1990). Bu sinyal daha sonra bir sonraki katmanın nöronlarına 

yayılır. Çok katmanlı sinir ağları için en sık kullanılan ve verimli 

öğrenme prosedürü, genelleştirilmiş delta kuralına dayalı geri yayılımlı 
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öğrenme algoritmasıdır (Rumelhart vd., 1994). Geri yayılım öğrenme 

kuralı, ağın toplam hatasını en aza indirmek için bir ağın ağırlıklarını 

ve sapmalarını ayarlamak için kullanılabilir. Bu, hataya göre en dik iniş 

yönünde ağ ağırlıklarının ve sapmalarının değerlerini sürekli olarak 

değiştirerek yapılır. Hata vektörünün türevleri ağın çıkış katmanı için 

hesaplanır ve ardından her bir gizli katman için hata türevleri elde 

edilene kadar ağ üzerinden geri yayılır. 

Eğitim, girdi vektörlerini ağa tekrar tekrar uygulayan ve hedef 

vektörlere göre hataları hesaplayan ve ardından öğrenme kuralıyla yeni 

ağırlıklar ve sapmalar bulan süreci ifade eder. Toplam karesi alınan 

hata, bir hata hedefinin altına düşene veya maksimum çağ sayısına 

ulaşılana kadar bu döngüyü tekrarlar. Geriye yayılma öğrenme 

kuralıyla ileri beslemeli bir ağı eğitmek, en sık işlev yaklaşımı ve örüntü 

tanımada kullanılır (Javadi and Rezania, 2009) 

Giriş Katmanı Gizli Katmanlar Çıkış Katmanı

X1

X2

X3

X4

Y1

Y2

 

Şekil 1. Klasik bir YSA yapısı 

2.2. Bulanık Mantık  

Gerçek dünyadaki çoğu karar, hedefleri, kısıtlamaları ve olası eylemleri 

anlamadaki yanlışlık nedeniyle hatalıdır. Bulanık bir ortamın ışığında, 

bir karar verildiğinde sonuçlar, belirsiz ve yanlış olabilen kişisel 
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yargılardan oldukça etkilenir. Yanlış kaynaklar, ölçülemeyen bilgileri, 

eksik bilgileri, erişilemeyen bilgileri ve kısmi cehaleti içerebilir (Chen 

vd., 1992) . Bu yanlışlık sorununu çözmenin bir yolunu bulmak için, 

bulanık küme teorisi, karar verme sürecindeki bilgi belirsizliği ile başa 

çıkmak için 1956 yılında Zadeh tarafından matematiksel bir araç olarak 

önerilmiştir. O zamandan beri, bu teori iyi geliştirilmiş ve birçok 

başarılı uygulama bulmuştur. Bulanık mantıkta 0 ile 1 arasındaki 

herhangi bir sayı gerçeğin bir bölümünü temsil ederken, ikili mantıkla 

çalışan belirli kümelerde sadece 0 ve 1 olmak üzere iki değer mevcuttur. 

Böylece bulanık mantık, hatalı ve kesin olmayan yargıları ifade edebilir 

ve bunlarla matematiksel olarak hareket edebilir (Opricovic ve Tzeng, 

2003). Geleneksel nicelemeyi kullanmak, çok karmaşık durumları 

makul bir şekilde ifade etmeyi zorlaştırır, bu nedenle bu gibi 

durumlarda dilsel değişken kavramını kullanmak gereklidir. Dilsel 

değişken, değeri doğal dilde bir tümce veya tümce biçiminde olan bir 

değişkendir. Dilsel değişkenler, nicel terimlerle tanımlanan durumlarla 

başa çıkmada da çok işlevseldir, çünkü bu değişkenlerin değerleri 

sayılar yerine dilsel ifadelerdir. Uygulamada, dilsel değerler, en yaygın 

olanı üçgen bulanık sayılar olan bulanık sayılar kullanılarak temsil 

edilebilir. 

2.3. Genetik Algoritma 

Genetik algoritmalar bir tür optimizasyon algoritmasıdır ve belirli bir 

işlevi en üst düzeye çıkaran veya en aza indiren belirli bir hesaplama 

problemine en uygun çözümleri bulmak için kullanılırlar. Genetik 

algoritmalar, "en uygun" çözümleri bulmak için biyolojik üreme ve 
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doğal seçilim süreçlerini taklit ettikleri için evrimsel hesaplama adı 

verilen çalışma alanının bir dalını temsil eder (Goldberg, 1989; 

Kinnear, 1994). Evrimde olduğu gibi, bir genetik algoritmanın 

süreçlerinin çoğu rastgeledir. Ancak, bu optimizasyon tekniği, 

rastgeleleştirme ve kontrol düzeyinin belirlenmesine izin verir 

(Goldberg, 1989). Bu algoritmalar, rastgele arama ve kapsamlı arama 

algoritmalarından çok daha güçlü ve verimlidir (Kinnear, 1994). Ayrıca 

verilen problem hakkında fazladan bilgi gerektirmez. Bu özellik, 

süreklilik, türev, doğrusallık veya diğer özelliklerin olmaması 

nedeniyle diğer optimizasyon yöntemlerinin çözemediği sorunlara 

çözüm bulmalarına olanak tanır. 

2.4. Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) 

Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) (Kennedy ve Eberhart, 1995) çok 

boyutlu bir uzayda bir maliyet fonksiyonunu minimize etmek (veya bir 

uygunluk fonksiyonunu maksimize etmek) için kullanılan popüler bir 

sürü zekası algoritmasıdır. PSO, tüm sürü tarafından değerlendirilen ve 

paylaşılan maliyetlere göre güncellenen her parçacığın hızıyla birden 

fazla parçacık kullanır. PSO, yapay sinir ağı eğitimi, çizelgeleme 

problemleri ve kalibrasyon problemleri gibi birçok farklı görevde 

başarıyla kullanılmıştır (Parsopoulos ve Vrahatis, 2010; Liu vd., 2013; 

Crawford vd., 2013;  Pluhacek vd., 2018). Optimizasyon genellikle 

sanal parçacıkların herhangi bir fiziksel kısıtlama olmaksızın 

dolaşmasına izin verilen sentetik bir ortamda gerçekleşir. 

PSO algoritmasının kendisi birden fazla parametreye sahiptir ve birçok 

çalışma, hem kararlılık hem de hızlı yakınsama sağlamak için bu 
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parametreleri seçmek için tasarım yönergeleri sağlamıştır (Ozcan ve 

Mohan, 1999; Trelea, 2003; Liu, 2014;  Bonyadi ve Michalewicz, 2016; 

Cleghorn ve Engelbrecht, 2018). Bu çalışmalar birkaç varsayımda 

bulunmuştur. Durağan olmayan dağılım varsayım modeli şimdiye 

kadar PSO'yu tamamen tanımlamaya en yakın olanıdır ve bunu 

kullanan çalışma algoritmanın 1. sıra ve 2. sıra kararlılığını 

kanıtlayabilmiştir (Cleghorn ve Engelbrecht, 2018). Bu kararlılık 

dereceleri, zaman içinde bir parçacığın hem beklenen pozisyonunun 

hem de varyansının bir sabite yakınsadığını gösterir. Mevcut tüm 

analizler, sürünün evrimini bir bütün olarak inceler ve her parçacığın 

kısa vadeli davranışına ilişkin hiçbir çalışma yoktur. 

2.5. Destek Vektör Makinesi (DVM) 

Destek Vektör Makinesi (DVM), yapısal risk minimizasyonu (Wei, 

2018) ilkesine dayanan istatistiksel öğrenme teorisine (Jian, 2009) göre 

geliştirilmiş veri tabanlı bir makine öğrenme yöntemidir. Destek vektör 

makinesi, öğrenme makinesinin tanıtım yeteneğini en üst düzeye 

çıkarabilir. Toplanan diskriminant fonksiyonu sınırlı verilere dayalı 

olsa bile, bağımsız test setinin tahmin hatası yine de küçük olabilir. Ek 

olarak, destek vektör makinesi, elde edilen ekstremum çözümünün 

global bir optimal çözüm olduğunu garanti edebilen bir dışbükey ikinci 

dereceden optimizasyon problemidir. Bu iki özellik, destek vektör 

makinesini mükemmel bir makine öğrenme algoritması yapar. Destek 

vektör makinesi, istatistiksel teorinin en son ve en pratik kısmıdır. Ana 

içeriği temel olarak 1992-1995 yıllarında tamamlanmış olup, halen 

sürekli geliştirme aşamasındadır (Peng, 2008). İstatistiksel öğrenme 
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teorisinin, büyük ölçüde destek vektör makinelerinin geliştirilmesi 

nedeniyle 1990'lardan bu yana giderek daha fazla ilgi gördüğü 

söylenebilir (Yu, 2011). 

DVM'nin başarısı iki temel teknolojiyi içerir. Bir yandan, veri 

sınıflandırma problemini çözer ve en çok sınıflandırılan yüzeyin en 

fazla aralığa sahip olması için en çok sınıflandırılan yüzeyi elde etmek 

için destek vektör makinesini kullanır. Öte yandan, regresyon 

problemini çözmek için, doğrusal olmayan dönüşümün yerini 

alabilecek doğrusal öğrenme algoritmasını elde etmek için destek 

vektör makinesinin çekirdek fonksiyon yöntemi kullanılır. 

3. GEOTEKNİKDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 

Geçmişten günümüze geoteknik mühendisliğinin hemen hemen tüm 

alanlarında yapay zeka tekniklerinin uygulandığı pek çok bilimsel 

çalışma vardır. Diğer bilim dallarında olduğu gibi geoteknik alanda da 

karmaşık problemlerin çözümünde amaca yönelik olarak kullanılan 

yapay zeka teknikleri, klasik ve geleneksel çözüm yöntemlerine iyi bir 

alternatif olabileceğini kanıtlamıştır. Aşağıdaki bölümlerde farklı 

geoteknik konularında uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiş 

çalışmalara ait bilgilere yer verilmiştir. 

3.1. Zemin özellikleri ve davranışı 

Goh (1995a; 1995c), karmaşık inşaat mühendisliği sistemlerinde çeşitli 

parametreler arasındaki doğrusal olmayan etkileşimleri yakalamak için 

yapay sinir ağlarını kullanmanın fizibilitesini gösteren bir çalışma 

sağlamıştır.  Goh, hem normal konsolide hem de aşırı konsolide kumlar 
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için koni penetrasyon testinden (CPT) göreli yoğunluk ve koni direnci 

arasındaki korelasyonu modellemek için sinir ağlarını kullanmıştır. 

Çalışamada kalibrasyon odası testlerine dayanan laboratuvar verileri, 

yapay sinir ağı modelini başarılı bir şekilde eğitmek ve test etmek için 

kullanılmıştır. Sinir ağı modelinde, girdiler olarak zeminlerin bağıl 

yoğunluğu ve ortalama efektif gerilmesi ve çıktı olarak ise CPT koni 

direnci kullanılmıştır. YSA modeli, eğitim ve test verileri için sırasıyla 

0.97 ve 0.91 gibi yüksek korelasyon katsayılarına ulaşmıştır. Bu da, 

sinir ağının CPT koni direnci ve diğer parametreler arasındaki doğrusal 

olmayan ilişkiyi modellemede başarılı olduğunu göstermiştir.  

Ellis et al. (1996), değişen tane boyutu dağılımına ve gerilme geçmişine 

sahip kumların gerilme-şekil değiştirme ilişkisini modellemek için 

YSA kullanmıştır. Çalışmada veri tabanını geliştirmek için kontrollü 

koşullar altında sekiz farklı kum için bir dizi drenajsız üç eksenli 

sıkıştırma testi yapılmış ve sinir ağı eğitim ve test için kullanılmıştır. 

Değişen tane boyutu dağılımı ve gerilme geçmişi olan kumların 

gerilme-şekil değiştirme ilişkisini modellemede yapay sinir ağları 

uygulamak için bir girişimde bulunulmuştur. Araştırmada, zemin 

gerilme-gerinim ilişkisini simüle etmek için geri beslemeli bir YSA'nın 

geri bildirimsiz geleneksel bir YSA'dan daha etkili olduğunu 

doğrulanmıştır. Çalışma, parçacık boyutu dağılımı ve stres geçmişi 

etkilerini hesaba katan genel bir YSA modeli geliştirme potansiyeli 

olduğunu göstermiştir.  

Cal (1995), üç faktöre (plastik indeks, likit limit ve kil içeriği) dayanan 

bir sinir ağı kullanarak nicel bir toprak sınıflandırması için bir model 
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ortaya koymuştur. Romero ve Pamukcu (1996), granüler malzemelerin 

kesme modülünü karakterize etmek ve tahmin etmek için (YSA)'yı 

başarıyla kullanmıştır. Najjar et al. (1996) yapay sinir ağı ve istatistiksel 

tabanlı tahmin modelleri geliştirmek için 45 farklı projeden alınan 413 

zemin profilini temsil eden dev bir veri tabanını kullanmıştır. Yapay 

sinir ağı modellerinin istatistiksel modellere göre tahmin doğruluğunda 

önemli gelişmeler sağladığını göstermiştir. 

 Penumadu ve Jean-Lou (1997), YSA kullanarak kum ve killi 

zeminlerin davranışını simüle etmek için bir model sunmuştur. 

Ghaboussi ve Sidarta (1997) yuvalanmış uyarlanabilir sinir ağlarını 

tanıtmıştır; Ghaboussi tarafından geliştirilen yeni bir sinir ağı türü ve 

bu sinir ağını geomateryallerin yapısal davranışının modellenmesinde 

uygulamıştır. Yuvalanmış uyarlanabilir sinir ağları, malzeme test 

verilerinin yuvalanmış yapısından yararlanmakta ve bunu sinir ağının 

mimarisine yansıtmaktadır. Bu yeni sinir ağı, üç eksenli testlerde 

kumun drenajlı ve drenajsız davranışının modellenmesinde 

uygulanmaktadır. Ayrıca, Zhu vd. (1998a; 1998b), YSA kullanarak 

ince taneli kalıntı zeminin, kumul kumunun ve Hawaii volkanik 

zemininin kesme davranışının modellemesini sağlamıştır. Penumadu ve 

Zhao (1999), drenajlı üç eksenli sıkıştırma testi koşulları altında kum 

ve çakılın hacim değişimini ve gerilme-şekil değiştirme davranışını 

modellemek için YSA'ları kullanmıştır. 

İkizler vd. (2010), yapay sinir ağı (YSA) yaklaşımını kullanarak bir 

istinat yapısı üzerinde iletilen yanal ve dikey şişme basınçlarının tahmin 

modelini geliştirmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, sinir ağı 
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tabanlı tahmin modellerinin şişen zeminlerin şişme basınçlarının elde 

edilmesinde tatmin edici bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. 

Bundan sonra İkizler vd. (2012) tarafından sağlanmış, deneysel veriler 

kullanılarak basınçları tahmin etmek için yeni bir tahmin modeli 

geliştirilmiştir. Veriler laboratuvarda yeni geliştirilen bir cihaz ve deney 

düzeneği kullanılarak toplanmıştır. Deney düzeneğinde yanal ve düşey 

yönlerde iletilen şişme basınçlarını ölçmek için rijit çelik bir kutu 

tasarlanmıştır. Tahmin modelinde, yapay sinir ağı (YSA) ve 

uyarlanabilir nöro-bulanık çıkarım sistemleri (ANFIS) yaklaşımları 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, şişen zeminlerin iletilen yanal ve 

dikey şişme basınçlarını tahmin etmek için YSA ve ANFIS 

yaklaşımlarının tatmin edici bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. 

Tizpa vd. (2014) sıkıştırma özellikleri, geçirgenlik ve zemin kesme 

mukavemeti ile zemin indeksi özellikleri arasında ilişki kuran yapay 

sinir ağı tahmin modelleri sunmuştur. Çalışmada toplam 580 adet veri 

setini içeren bir veri tabanı derlenmiştir. Geliştirilen modellerin 

sonuçları ile deneysel veriler arasındaki karşılaştırma, tahminlerin 

%95'lik bir güven aralığında olduğunu göstermiştir. 

Kurnaz vd. 2016, temel zemin özelliklerinden sıkışabilirlik 

parametrelerinin tahmini için bir yapay sinir ağı (YSA) modeli 

önermiştir. Çalışmada girdi parametreleri doğal su içeriği, başlangıç 

boşluk oranı, likit limit ve plastisite indeksi olarak seçilmiştir. Bu 

modelde, birleştirilmiş bir ağ yapısında sıkışma indeksi ve yeniden 

sıkışma indeksi olmak üzere iki çıktı parametresi tahmin edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışma sonucunda önerilen YSA modeli sıkışma 
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indeksinin tahmininde R2 = 0.89 değerine ulaşarak başarılı olmuş ancak 

tahmin edilen yeniden sıkışma indeksi değerleri, sıkışma indeksine 

kıyasla tatmin edici olmamıştır. 

Dağdeviren vd. 2018, yapay sinir ağları (YSA) ve diferansiyel evrim 

yöntemi ile geliştirilen yarı-Newton algoritması (QN-DE) gibi 

hesaplama yöntemleri ile sıkışabilirlik parametrelerinin tahmin 

edilmesini amaçlamıştır. Her yöntem için seçilen değişkenler, doğal su 

içeriği ve ilk boşluk oranı gibi doğal ince taneli zeminlerin indeks 

parametreleridir. Çalışma sonunda, korelasyon katsayısı sırasıyla Cc ve 

Cr için R = 0.912 ve 0.795 değerleri dikkate alınarak en iyi tahmin 

performansı YSA yöntemiyle elde edilmiştir. Öte yandan, çalışmada 

uygulanan yöntemlerde tahmin edilen yeniden sıkışma indeksi 

değerleri tahmin edilen sıkışma indeksi değerleri kadar başarılı 

olamamıştır. 

Kurnaz ve Kaya (2018) çalışmalarında aşırı öğrenme makinesi (ELM), 

Bayesian düzenlileştirme sinir ağı (BRNN) ve destek vektör makinesi 

(SVM) yöntemlerini kullanarak killi zeminlerde sıkışma indisini 

tahmin etmeyi amaçlamıştır. Her bir yöntem için seçilen değişkenler, 

kil numunelerinin doğal su içeriği (wn), ilk boşluk oranı (e0), likit limit 

(LL) ve plastisite indisidir (PI). Her model ile en iyi tahmin 

performansını elde etmek için birçok deneme yapılmıştır. Modellerden 

elde edilen uygulama sonuçları da korelasyon katsayısı (R), verimlilik 

katsayısı (E) ve ortalama karesel hata (MSE) bazında karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlar, BRNN yönteminin ELM ve SVM yöntemlerine kıyasla 

sıkıştırma indeksi tahmininde daha başarılı olduğunu göstermiştir. 
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Kurnaz ve Kaya (2020), çalışmalarında uzun laboratuvar test prosedürü 

nedeniyle zeminlerin sıkıştırma parametreleri olarak bilinen optimum 

su içeriği ve maksimum kuru yoğunluğunun dolaylı yoldan tahmini için 

dört farklı  (grup veri işleme yöntemi (GMDH)-tipi sinir ağı, destek 

vektör makinesi (SVM), Bayes düzenlileştirme sinir ağı (BRNN) ve 

aşırı öğrenme makinesi (ELM)) yapay zeka yöntemi kullanmıştır. Bu 

kapsamda zemin indeks ve standart proktor (SP) test sonuçlarından 

oluşan geniş bir veri tabanı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm 

yöntemler optimum su içeriği ve maksimum kuru yoğunluğu 

parametrelerinin tahmininde başarılı olmasına rağmen, ELM 

yönteminin sıkıştırma parametrelerinin tahmininde en başarılı yöntem 

olduğu görülmüştür. 

3.2. Oturma Problemleri 

Goh (1994a), homojen bir zemin tabakasında düşey yüklü bir kazık 

temelin oturmasının tahmini için bir YSA modeli önermiştir. Girdi 

parametreleri, kazık elastik modülünün zeminin kesme modülüne oranı, 

kazık uzunluğu, kazık yükü, zeminin kesme modülü, zeminin Poisson 

oranı ve kazık yarıçapı olurken çıktı parametresi ise kazık oturması 

olmuştur. Sonuçlar, YSA modelinin kazıklı temellerin oturmasını 

tahmin etmede başarılı olduğunu göstermiştir. 

Sivakugan vd. (1998), taneli zeminler üzerindeki sığ temellerin 

oturmalarını tahmin etmek için yapay sinir ağı kullanmıştır. Sinir ağını 

eğitmek için beş girdi kullanılmıştır: standart penetrasyon testinden 

ortalama darbe sayısı, net uygulanan basınç, temelin genişliği, temelin 

şekli ve temelin derinliği. Çıktı ise temel oturma değeri olmuştur. 
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Tahminler, iki geleneksel yöntemle (Terzaghi ve Peck, 1967) ve 

(Schmertmann, 1970) ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, geleneksel 

yöntemlere göre sinir ağı modelinin tahminlerinin çok daha iyi 

olduğunu göstermiştir. 

Arnold (1999), (Sivakugan vd. 1998) tarafından hazırlanan sinir ağı 

modelinin aynı özelliklerini daha fazla sayıda veri durumu ile 

kullanmıştır. Sinir ağı modeli, eğitim, test ve doğrulama setleri için 

sırasıyla 0,954, 0,955 ve 0,944'e eşit korelasyon katsayılarına sahip 18 

gizli katman içeriyordu.  

Shahin vd. (2000), kohezyonsuz zeminler üzerine sığ temellerin 

oturmasını tahmin etmek için benzer bir çalışma yapmaya çalışmıştır. 

Çalışmada modelleme için 272 veri kaydı kullanılmıştır. Oturma 

tahmini üzerinde en fazla etkiye sahip olduğu düşünülen girdi 

değişkenleri, temel genişliği, temel uzunluğu, temele uygulanan basınç 

ve zemin sıkışabilirliği olmuştur. Daha sonra YSA modelinin sonuçları 

en yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntemlerden üçü ile 

karşılaştırılmıştır; Meyerhof, 1965; Schultze ve Sherif, 1973;  

Schmertmann vd. 1978. Sonuçlara bakıldığında YSA modellerinin 

oturmaları geleneksel yöntemlerden daha iyi tahmin etme yeteneğini 

göstermiştir.  

Rezania ve Javadi (2007), sığ temellerin oturmasını tahmin etmek için 

yeni bir genetik programlama (GP) yaklaşımı sunmuştur. GP modeli, 

sığ temellerin ölçülen oturmalarını içeren geniş bir standart penetrasyon 

testi (SPT) tabanlı vaka geçmişleri veritabanı kullanılarak geliştirilmiş 

ve doğrulanmıştır. Geliştirilen GP modelinin sonuçları, yaygın olarak 
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kullanılan bir dizi geleneksel yöntem ve yapay sinir ağı (YSA) tabanlı 

modellerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. GP modelinin, temel 

oturması ve katkıda bulunan faktörler arasındaki karmaşık ilişkiyi çok 

yüksek bir doğrulukla öğrenebildiği ve bu bilgiyi bir fonksiyon şeklinde 

dönüştürebildiği gösterilmiştir. Ayrıca yazarlar, elde edilen 

fonksiyonun öğrenmeyi genelleştirmek için kullanılabileceğini ve 

modelin geliştirilmesinde kullanılmayan yeni durumlar için temellerin 

yerleşmesini tahmin etmek için uygulanabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Nejad ve Jaksa (2010), koni penetrasyon testi (CPT) verilerine 

dayanarak kazık oturmasını tahmin etmek için bir geri yayılım sinir ağı 

modeli geliştirmiştir. Model geliştirme ve doğrulamada kazık oturması 

için gerçek saha ölçümlerinin yer aldığı 292 vaka kaydını içeren bir veri 

tabanı kullanılmıştır. Sonuçlar, geri yayılım sinir ağlarının, 0.0 ile 

137.88 mm arasında değişen tahmini oturmalar için kabul edilebilir bir 

doğruluk derecesi (r=0.956, RMSE=1.06 mm) ile kazık oturmasını 

tahmin etme yeteneğine sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın 

sonuçları, YSA'ların oturma tahmini için onları güçlü ve pratik bir araç 

haline getiren bir dizi önemli faydaya sahip olduğunu göstermiştir. 

Alkroosh ve Nikraz (2011), yapay sinir ağını kum veya karışık zemine 

gömülü ve eksenel yüklere maruz kalan kazık temellerin yük oturma 

davranışını tahmin etmek için bir alternatif olarak önermiştir. Fore 

kazıklar için bir model ve çakılan kazıklar için diğer iki model (beton 

ve çelik kazıkların her biri için bir model) olmak üzere üç YSA modeli 

geliştirilmiştir. YSA modellerinin geliştirilmesi için kullanılan veriler 

literatürden toplanmış ve bir dizi yerinde kazık yük testinin yanı sıra 
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koni penetrasyon testi (CPT) sonuçlarını içermektedir. Her modelin 

verileri iki alt gruba ayrılır: Model kalibrasyonu için eğitim seti ve 

model doğrulaması için bağımsız doğrulama seti. YSA modellerinden 

elde edilen tahminler, deneysel verilerin sonuçları ve şu anda 

benimsenen yük transfer yöntemlerinin sayısı tahminleri ile 

karşılaştırılmıştır. Modellerin performansını doğrulamak için 

istatistiksel analiz kullanılmıştır. Sonuçlar, geliştirilen YSA 

modellerinin, zeminin yükler altındaki doğrusal olmayan davranışını 

simule etme kabiliyetinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.  

Shahnazari vd. (2014), daha doğru tahmine dayalı oturma modelleri 

elde etmek için evrimsel polinom regresyon (EPR), klasik genetik 

programlama (GP) ve gen ekspresyon programlaması (GEP) dahil 

olmak üzere üç yeni evrimsel tabanlı teknik kullanmıştır. Modeller, 

büyük bir standart penetrasyon testi (SPT) tabanlı vaka geçmişleri veri 

bankası kullanılarak geliştirilmiştir. Yeni modellerden elde edilen 

değerler, (Shahin ve diğerleri, 2002a; b) tarafından geliştirilen YSA 

modeli ve (Rezania ve Javadi, 2007) tarafından geliştirilen GP modeli 

dahil olmak üzere diğer mevcut hesaplama modelleriyle 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, yeni EPR ve GP tabanlı modellerin, 

tanımlanan koşullar altında, %87'den daha yüksek değerlerde olan 

belirleme katsayısı (R2) ile kohezyonsuz zeminler üzerindeki temel 

oturmasını tahmin edebildiğini göstermiştir.  

3.3. Kazık kapasitesi 

Goh (1994a; 1995b), killerdeki kazıkların sürtünme kapasitesini tahmin 

etmek için sinir ağı uygulamıştır. Goh, sinir ağını eğitirken ahşap ve 
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çelik boru ile sürülen kazıkların yan yüzeyindeki sürtünme kapasitesini 

(fs) değerlendirmek için gerçek saha kayıtlarının ampirik verilerini 

kullanmıştır. Daha sonra yumuşak ve çok yumuşak killerde kazıklar 

çakılıp veriler toplanmıştır. Sürtünme kapasitesi fs'nin tahmin 

sonuçları, geleneksel tahmin yöntemleri (Semple ve Rigden, 1986) ve 

β yöntemi (Burland 1973) ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

Üç gizli nöronlu sinir ağı modellerinin sonuçlarına göre sinir ağı 

modeli, eğitim ve test verileri için en yüksek korelasyon katsayısına ve 

en düşük hata oranına sahip sonuç vermiştir. 

Daha sonra (Goh, 1995a; 1996b), YSA kullanarak kohezyonsuz 

zeminlerde çakılan kazıkların nihai yük kapasitesini tahmin etmiştir. 

Çalışma verileri (Flaate, 1964) tarafından kohezyonsuz zeminlerdeki 

kereste, prekast beton ve çelik kazıklar için derlenen gerçek durum 

kayıtlarından alınmıştır. YSA modeline girdiler; çekiç ağırlığı, çekiç 

düşüşü, çekiç tipi, kazık uzunluğu, kazık ağırlığı, kazık elastisite 

modülü, kazık kesit alanı ve kazık setidir. Kazık yük kapasitesi Qu, ise 

çıkış nöronuydu. Çalışma sonunda eğitim ve test verileri için yüksek 

korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Test aşamasından elde edilen 

sonuçlar, modelin bu veriler için açıkça eğitilmemesine rağmen, sinir 

ağının genelleme yapabildiğini ve genellikle makul tahminler verdiğini 

göstermiştir. Sonuçlar, sinir ağının Qu ve diğer parametreler arasındaki 

doğrusal olmayan ilişkiyi modellemede başarılı olduğunu 

göstermektedir. 

Lee ve Lee (1996), kazıkların nihai taşıma kapasitesini tahmin etmek 

için hata geri yayılımlı sinir ağlarını kullanmıştır. Sinir ağlarının 
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uygulanabilirliğinin doğrulanması için, yazarlar tarafından 

gerçekleştirilen model simüle edilmiş, model girdileri, penetrasyon 

derinliği oranı (yani kazık derinliği/kazık çapının penetrasyon 

derinliği), kalibrasyon odasının ortalama normal gerilmesi ve darbe 

sayısı olmuştur. Model çıktısı ise nihai taşıma kapasitesidir. Ayrıca, 

literatür taramasından elde edilen yerinde kazık yükleme deneylerinin 

sonuçları da kullanılmıştır. Penetrasyon derinliği oranı, kazık şaftı 

boyunca ortalama standart penetrasyon sayısı, kazık ucuna yakın 

ortalama standart penetrasyon sayısı, kazık seti ve çekiç enerjisini 

temsil eden beş girdi değişkeni kullanılmıştır. Sonuçlar, bazı yanlılık 

verileri dışında maksimum tahmin hatasının %25'i geçmediğini 

göstermiştir. Daha sonra ortalama standart penetrasyona dayalı olarak 

sonuçlar Meyerhof denklemi ile karşılaştırılmıştır (Meyerhof 1976). 

Sonuçlar, sinir ağlarının ölçülen değerlere karşılık gelen değerleri 

Meyerhof denkleminden elde edilenlerden çok daha iyi tahmin ettiğini 

göstermiştir.  

Teh et al. (1997), dinamik stres dalgası verilerinden statik kazık 

kapasitesini tahmin etmek için bir geri yayılma sinir ağı modeli 

önermiştir. Ağın eğitimi ve testi, 21 farklı sahadan 37 prekast 

betonarme kazıktan oluşan bir veri tabanına dayanıyordu. Eğitimde 

istenen çıktı olarak CAPWAP (Rausche et al. 1972) tarafından tahmin 

edilen zemin parametreleri kullanılmıştır. Sinir ağının istenen çıktıyı 

artan ayrıntı derecesine kadar tahmin etme yeteneğini incelemek için üç 

farklı ağ modeli kullanılmıştır. Çalışma, sinir ağı modelinin toplam 

kapasiteyi oldukça iyi tahmin ettiğini göstermiştir. Kazık boyunca sinir 
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ağı tarafından tahmin edilen toprak direnci de genel olarak CAPWAP 

çözümüyle uyum içinde olmuştur.  

Abu-Kiefa (1998), çalışmasında üç genel regresyon sinir ağı modelini 

tanıtmıştır. İlk model, GRNNM1, toplam kazık kapasitesini tahmin 

etmek için, ikinci model, GRNNM2, uç kazık kapasitesini tahmin 

etmek için, son model olan GRNNM3 ise şaft kazık kapasitesini tahmin 

etmek için kullanılmıştır. Ağları oluşturmak için granüler zeminlerde 

59 kaliteli kazık yükü testinden elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Nawari et al. (1999), eksenel ve yanal yüklere maruz kalan kazıkların 

tasarımı için sinir ağı paradigmalarını tanıtmıştır. N-SPT değeri ve 

kazık boyutu, eğitim ve test aşamaları için ağın girdileri olmuştur. 

Eğitim aşamasında ölçülen eksenel kazık kapasiteleri, ileri beslemeli 

geri yayılımlı sinir ağı (BPNN) ile elde edilen kapasiteler ile 

karşılaştırılmıştır. Yapay sinir ağı tabanlı tasarım yaklaşımı, ileri 

beslemeli geri yayılımlı sinir ağı ve genelleştirilmiş regresyon sinir 

ağından oluşur. Simülasyon sonuçlarına göre, sinir ağı yaklaşımı 

uygulanabilir ve kazık temellerin tasarımı için yaygın olarak kullanılan 

tekniklerden daha doğru olduğu bulunmuştur. 

Park ve Cho (2010), dinamik yük testinde çakılan kazıkların direncini 

tahmin etmek için bir YSA modeli geliştirmek için çeşitli sahalardaki 

dinamik kazık yük testinden elde edilen 165 veri seçmiştir. Sonuçlar, 

YSA modelinin, 0,9'a yakın korelasyon katsayısı değerleriyle çakılan 

kazık direncini tahmin etmek için güvenilir ve basit bir tahmin aracı 

olarak hizmet ettiğini göstermiştir. 
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Wardani et al. (2013), tek kazıklı temelin nihai taşıma kapasitesinin 

tahmini için uyguladığı sinir ağı modelini, NN_Qult modeli olarak 

adlandırmıştır. Analiz modelinin sonuçları daha sonra (Meyerhof, 

1976) ve (Briaud, 1985) formülleri ile karşılaştırılmıştır. Modelleme 

aşamasında tam ölçekli kazık yükü testi ve SPT verileri kullanılmıştır. 

Seçilen girdi değişkenleri şunlardır: d (hav çapı), L (gömülü kazığın 

uzunluğu), N60 (şaft) değeri ve N60 (uç) değeri. Çalışmada, tek kazıklı 

temelin nihai taşıma kapasitesini tahmin etmesi beklenen tasarım 

çizelgeleri oluşturulmuştur. Sonuçlar, tek kazıklı temelin nihai taşıma 

kapasitesinin tahmini için sinir ağlarının kullanılabileceğini 

göstermiştir. Bu, özellikle, yapay sinir ağı modelinin mevcut teorilere 

uygunluğunu gösteren duyarlılık analizi sonuçlarından 

kaynaklanmaktadır. Modelin sonuçları, fark çok büyük olmasa da, 

diğer yöntemler arasında en yüksek performansa sahip olmuştur. 

Maizir et al. (2015), kazık çakma analizörü test verilerine dayalı olarak 

çakılmış bir kazığın eksenel kapasitesinin tahmini için YSA modeli 

geliştirmiştir. Gerçekleştirilen dinamik yük testlerinden 300 civarı 

yüksek kaliteli test verisi seti elde edilmiştir. Modellemede dikkate 

alınan girdiler, kazık özellikleri (çap, uzunluk ve ayrıca sıkıştırma ve 

çekme kapasitesi), kazık seti ve çekiç özellikleridir. Çeşitli kazık ve 

çekiç özellikleri için toplam kazık kapasitesinin yanı sıra şaft direncini 

ve uç taşıma kapasitesini tahmin etmek için bilgisayarlı bir akıllı sistem 

kullanılarak bir sinir ağı modeli Sonuçlar, ağ modelinin 15.000 

tekrarlama işleminden sonra korelasyon katsayısı (R) değerleri 0,9'a 

yakın ve ortalama karesel hata (MSE) %1'den az olan, çakılan kazık 
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direncini tahmin etmek için güvenilir bir tahmin aracı olarak hizmet 

ettiğini göstermiştir. 

3.4. Sıvılaşma 

Goh (1996a), sıvılaşma potansiyelini ölçmede yapay sinir ağları modeli 

oluşturmak için koni penetrasyon testi (CPT) direnç verilerini 

kullanmıştır. Bu çalışma verileri, 1964–1983 döneminde Japonya, Çin, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Romanya'da meydana gelen beş 

depremi temsil eden kum ve siltli kum yataklarının kayıtlarından 

alınmıştır. Bir karşılaştırma olarak, yapay sinir ağı, geleneksel 

yöntemle aynı sayıda hata tahmini olan %94'lük bir başarı oranı 

vermiştir. 

Baziar ve Ghorbani (2005), sıvılaşmanın neden olduğu yanal yayılma 

nedeniyle hem zemin eğimi hem de serbest yüzey koşullarında yatay 

zemin yer değiştirmesini tahmin etmek için STATISTICA adlı 

profesyonel yazılımı kullanarak bir geri yayılım sinir ağı modeli 

geliştirmiştir. Modelin geliştirilmesi için Japonya ve ABD'de bulunan 

10 lokasyondan (Youd vd., 2002) 464 vaka geçmişini içeren bir veri 

tabanı kullanıldı. Eğitim aşamasında Levenberg-Marquardt algoritması 

ile ileri beslemeli ağ kullanılmıştır. Yanal yayılmayı etkileyen 

faktörlerin göreceli önemini incelemek için bir duyarlılık analizi de 

yapılmıştır. Duyarlılık analizi, kaynak mesafesi (R) ve ortalama tane 

boyutunun tahmin edilen yer değiştirmeler üzerinde en önemli etkiye 

sahip olduğunu, depremin moment büyüklüğünün (M) ve zemin 

eğiminin sırasıyla orta ve küçük olduğunu göstermektedir. Bu 

çalışmada elde edilen sonuçlar, YSA modelinin 0.01 ile 10.16 m 
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arasında değişen yer değiştirmeler için kabul edilebilir bir doğruluk 

derecesi (R2 0.92, RMSE 0.7 m) ile yanal yayılmayı tahmin etme 

yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir.  

Javadi vd. (2006), sıvılaşma kaynaklı yanal yayılmanın belirlenmesi 

için genetik programlama (GP) yaklaşımını sunmuştur. İki genel GP 

modeli, serbest yüzey ve hafif eğimli zemin koşulları için SPT tabanlı 

vaka geçmişlerinden oluşan bir veri tabanı kullanılarak eğitilmiş ve 

doğrulanmıştır. 1,5 m'ye kadar olan orta dereceli yanal yer 

değiştirmelerin daha doğru tahmini için iki spesifik model daha 

sunulmuştur. Geliştirilen GP modellerinin sonuçları, yaygın olarak 

kullanılan çoklu doğrusal regresyon (MLR) modelinin sonuçlarıyla 

karşılaştırılmış ve önerilen GP modelinin geleneksel yönteme göre 

avantajları vurgulanmıştır. 

Hanna vd. (2007), 1999'daki Türkiye ve Tayvan büyük depremlerinden 

alınan saha testlerini içeren SPT tabanlı verilerle zemin çökellerindeki 

sıvılaşma potansiyelini tahmin etmek için genel bir regresyon sinir ağı 

modeli önermiştir. Önerilen GRNN modeli tarafından üretilen sonuçlar, 

zemin ve sismik girdi parametreleri arasındaki karmaşık ilişkiyi etkili 

bir şekilde araştırmakta ve yüzde 94'lük bir genel başarı oranı ile 

sıvılaşma potansiyelini daha iyi tahmin etmiştir. 

Samui ve Sitharam (2011), 1999 Chi-Chi, Tayvan depreminden alınan 

SPT verilerine dayanarak zeminlerin sıvılaşma duyarlılığını tahmin 

etmek için YSA ve SVM gibi iki makine öğrenme yöntemi önermiştir. 
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Baziar vd. (2014), kum-silt karışımlarının sıvılaşmayı tetiklemesi için 

gerekli olan gerilme enerjisi yoğunluğunun miktarını tahmin etmek için 

genetik programlama tekniğini kullanan yeni bir tahmin modeli 

sunmuştur. Çalışmada daha önce yayınlanmış çalışmalardan toplanan 

testleri (üç eksenli, burulma ve basit kesme) içeren nispeten büyük bir 

veri tabanı ile geliştirilen model kullanılmıştır. Bu çalışma, gerilme 

enerjisine dayalı sıvılaşma potansiyeli değerlendirmesine ilişkin önceki 

çalışmalardan elde edilen mevcut anlayışlardan modelin girdi 

değişkenlerini seçilmiştir. Sonuçlara göre, sıvılaşmanın başlaması için 

gereken şekil değiştirme enerjisi miktarı, başlangıçtaki etkin örtü 

basıncı, bağıl yoğunluk ve ortalama tane boyutundaki artışla birlikte 

artmaktadır. 

Ardakani ve Kohestani (2015), Koni Penetrasyon Testi (CPT) 

verilerine dayanarak zeminin sismik sıvılaşma potansiyelinin tahmini 

için C4.5 karar ağacı olarak adlandırılan yapay zeka tekniklerinin 

kabiliyetini incelemiştir. C4.5 modeli, CPT sonuçlarına dayalı olarak 

kumlu zeminler için 109 sıvılaşma oaln ve sıvılaşma olmayan saha vaka 

geçmişlerinden oluşan bir veri tabanı kullanılarak eğitilmiş ve 

doğrulanmıştır. Veritabanı, koni direnci, toplam düşey gerilme, efektif 

düşey gerilme, ortalama tane boyutu, zemin yüzeyinde normalize 

edilmiş en yüksek yatay ivme, döngüsel gerilme oranı ve deprem 

büyüklüğü bilgileri içermekteydi. Tüm veri seti için genel sınıflandırma 

başarı oranı %98'dir.  

Hoang ve Bui (2018), deprem kaynaklı zemin sıvılaşmasını 

değerlendirmek için KFDA-LSSVM (çekirdek Fisher diskriminant 
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analizini en küçük kareler destek vektör makinesiyle birleştirir) adlı 

yeni bir yumuşak hesaplama modeli önermiştir. Deprem kaynaklı 

zemin sıvılaşmasının gerçek durumlarını içeren kayma hızı, CPT ve 

SPT'ye dayalı 3 tarihsel veri seti kullanmışlardır. 

Kurnaz ve Kaya (2019), zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin tahmini 

için sınıflandırmaya dayalı yeni bir topluluk grup veri işleme yöntemi 

(EGMDH) modeli önermiştir. Bu çalışmada kullanılan veri tabanı, iki 

büyük depremden 451 standart penetrasyon testi (SPT) tabanlı vaka 

kaydından oluşmaktadır. Giriş parametreleri, tahmin modelleri için 

SPT darbe sayıları, ince tane oranı, yeraltı suyu tablasının derinliği, 

toplam ve efektif örtü gerilmeleri, maksimum yer ivmesi ve deprem 

büyüklüğü olarak seçilmiştir. Önerilen EGMDH modeli sonuçları, 

diğer sınıflandırıcı modellerle, özellikle GMDH modelinin sonuçlarıyla 

da karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, önerilen EGMDH 

modelinin elde ettiği %99.30 tahmin performansı ile GMDH modelinin 

tahmin performansını geliştirerek diğer sınıflandırıcı modellere kıyasla 

zeminlerin sıvılaşma potansiyelini tahmin etmede daha başarılı 

sonuçlar elde ettiğini göstermiştir. 

Kurnaz ve Kaya (2019), başka bir çalışmalarında zeminlerin CPT 

tabanlı sıvılaşma potansiyelinin tahmini için sınıflandırmaya dayalı 

yeni bir topluluk grup veri işleme yöntemi (EGMDH) modeli 

önermiştir. Bu çalışmada kullanılan veri tabanı, sekiz büyük depreme 

ait 212 CPT tabanlı saha kaydından oluşmaktadır. Giriş parametreleri, 

tahmin modelleri için koni ucu direnci, toplam ve efektif gerilme, 

penetrasyon derinliği, maksimum yatay yer ivmesi ve deprem 



ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 103 

 

büyüklüğü olarak seçilmiştir. Önerilen EGMDH modeli sonuçları, 

diğer sınıflandırıcı modellerle, özellikle grup veri işleme yöntemi 

(GMDH) modelinin sonuçlarıyla da karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın 

sonuçları, önerilen EGMDH modelinin elde ettiği %98.36 tahmin 

performansı ile GMDH modelinin tahmin performansını geliştirerek, 

zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin tahmininde diğer sınıflandırıcı 

modellere kıyasla daha başarılı sonuçlar elde ettiğini göstermiştir. 

3.5. Şev stabilitesi 

Cho (2009), şev stabilitesinin olasılıksal analizinde ticari bir sayısal 

analiz kodu ve yapay sinir ağlarını birleştiren pratik bir prosedür 

sunmuştur. Limit durum fonksiyonunun yaklaşımı için bir model 

oluşturmak için bir YSA tekniği benimsenmiştir. Model için eğitim ve 

test veri setleri, mukavemet azaltma yöntemine dayalı sayısal 

hesaplamalardan elde edilmiştir. Daha sonra YSA modeli bir 

güvenilirlik yöntemine, bu durumda birinci ve ikinci dereceden 

güvenilirlik yöntemine ve arıza olasılığını tahmin etmek için Monte 

Carlo simülasyon yöntemine bağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ayrıca 

YSA tabanlı yanıt yüzeyinin olasılıksal şev stabilitesi problemine 

başarıyla uygulanabileceğini göstermiştir. 

Chauhana vd. (2010), bir YSA modelinden türetilen nedensel 

faktörlerin kategorilerinin derecelendirmelerine dayalı olarak heyelan 

duyarlılık bölgelemesi haritalaması için yeni bir yaklaşım önermiştir. 

Bu derecelendirmeler, her bir kategorinin heyelan olayları üzerindeki 

belirli bireysel etkisini gösteriyordu. Çalışma, Himalaya Bölgesi'ndeki 

heyelan eğilimli bir alanda gerçekleştirilmiştir. Yedi nedensel faktör, 
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yani: eğim, eğim yönü, göreceli kabarma, litoloji, yapısal özellikler (ör. 

bindirmeler ve faylar), arazi kullanımı/arazi örtüsü ve drenaj 

yoğunluğu, derecelendirmelerin belirlendiği 42 kategoriye 

yerleştirilmiştir. En yüksek 376.5m derecesiyle 0-500 m yapısal tampon 

kategorisinin 42 kategori arasında en etkili olduğu bulunmuştur. 

Heyelan yoğunluk analizi, en uygun kuadratik eğriler ve alıcı işletim 

eğrileri yoluyla heyelan duyarlılık bölgelemesi haritalamasının 

değerlendirilmesi, önerilen yaklaşımın etkinliğini açıkça göstermiş ve 

çalışma bölgesindeki heyelan oluşumlarının gerçek senaryosunun 

doğru bir temsilini sağlamıştır. 

Gemitzi vd. (2011), faktör analizi ve bulanık üyelik fonksiyonlarını ve 

Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanarak heyelan eğilimli alanları 

betimlemek için heyelan duyarlılık değerlendirmesi için bir metodoloji 

sunmuştur. Altı koşullandırma faktörü; eğim açısı, eğim yönü, arazi 

kullanımı, jeoloji, faylara uzaklık ve topografik yükseklik olmuştur. 

Heyelan frekans verileri kullanılarak her bir faktör için bulanık üyelik 

fonksiyonları tanımlanmıştır. Faktör analizi, jeoloji ve eğim açısı gibi 

en önemli faktörleri gösteren, yukarıdaki koşullandırma faktörlerinin 

her biri için ağırlıklar (yani, heyelan oluşumları için önem) sağlamıştır. 

Heyelan duyarlılık haritasının üretilmesi için bir bindirme ve indeks 

yöntemi benimsenmiştir. Bu haritada gözlemlenen heyelanların %96'sı 

çok yüksek ve yüksek duyarlılık bölgelerinde yer almakta olup, bu 

durum heyelan duyarlılık haritalaması için uygun bir yaklaşımı 

göstermektedir. 
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Das vd. (2011), şevi duraylı (1) veya başarısız (0) olarak sınıflandırmak 

ve güvenlik faktörünü tahmin etmek için alternatif araçlar olarak iki 

farklı YSA modelinin uygulanmasını tartışmıştır. Veritabanı, 29'u 

başarısız ve 17'si duraylı olmak üzere 23 kuru ve 23 ıslak şev vaka 

çalışmalarından oluşmaktadır. Giriş verileri, eğim yüksekliği, birim 

hacim ağırlık, kohezyon, iç sürtünme açısı, eğim açısı ve boşluk basıncı 

parametreleri gibi parametrelerden oluşmaktadır.  

Peng vd. (2014), çok kaynaklı izleme bilgilerini kullanarak şev 

güvenliği değerlendirmesi için sistematik bir yöntem sunmuştur. İlk 

olarak, güvenlik faktörünü, çoklu izleme indekslerini ve onları 

etkileyen parametreleri (örneğin, sürtünme açısı ve kohezyon) içeren 

bir şev için sürekli olarak dağıtılmış değişkenlere sahip bir Bayes ağı 

oluşturulmuş, daha sonra, Bayes ağı için önceki olasılıklar, model ve 

parametre belirsizlikleri dikkate alınarak nicelleştirilmiştir. Bundan 

sonra, Markov zinciri Monte Carlo simülasyonu kullanılarak zemin 

veya kaya modeli parametrelerinin olasılık dağılımlarını ve güvenlik 

faktörünü güncellemek için çok kaynaklı izleme bilgileri kullanılmıştır. 

Çalışma, yöntemin şev stabilite mekanizmalarına dayalı çok kaynaklı 

bilgileri entegre edebildiği ve entegre izleme bilgileriyle zemin veya 

kaya parametrelerini, şev güvenlik faktörünü ve yenilme olasılığını 

güncelleyebildiği sonucuna varmıştır.  
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4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, yapay zeka ve teknikleri hakkında genel bilgilerin 

yanında geoteknik mühendisliğinin kazık kapasitesi, temellerin 

oturması, zemin özellikleri ve davranışı, sıvılaşma, şev stabilitesi gibi 

birçok alanında uygulanmış olan yapay zeka tabanlı çalışmaların kısa 

özetlerine yer verilmiştir. Özetlenen çalışmaların sonuçlarına 

dayanarak, yapay zeka tekniklerinin birçok durumda karşılaştırmada 

temel esas alınan geleneksel yöntemlerden daha iyi performans 

gösterdiği görülmüştür. 

Geoteknik mühendisliğinde pek çok durumda, karmaşık bazı problem 

türleri ile karşılaşmak mümkündür. Bu tür problemleri çözme adına pek 

çok matematiksel model geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen çoğu 

matematiksel model, geoteknik mühendisliği probleminin çözümünde 

yetersiz kalabilmektedir. Buna karşın, yapay zeka teknikleri, amaca 

göre geliştirilen modellerle karmaşık problemlerin çözümünde fark 

yaratmıştır. Yapay zeka tekniklerinin geoteknik mühendisliği 

alanındaki farklı problemlerde uygulanma yaygınlığı arttıkça farklı 

tekniklerin de gelişimine vesile olmaktadır. Bilgisayar biliminin, tüm 

alanlarda olduğu gibi geoteknik mühendisliğinde de yaygın olarak 

kullanılması ile yapay zeka tekniklerine olan ilginin artarak devam 

edeceği öngörülebilir. 
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GİRİŞ 

 

Nüfus artışı ve buna bağlı kentleşmeler beraberinde yapılaşmaya 

uygun olmayan alanların imara açılmasına yol açmaktadır. Bu 

alanlarda yapılaşma yapılabilmesi, zeminlerde iyileştirme 

yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Mühendislik projesine geçilmeden 

önce, zemin özellikleri iyi belirlenmeli ve gerekli ise zemin için uygun 

rehabilitasyon uygulanmalıdır. Bilimsel yaklaşımla zeminin taşıma 

kapasitesi ve elastisite modülünün artırılması ve geçirgenliğinin ise 

azaltılması gerekmektedir. Düşük taşıma kapasiteli zayıf ve yumuşak 

zeminler içerisinde bulundurduğu su muhtevasıyla birlikte sıvılaşma 

problemlerine sebebiyet verebilmektedir. Suya doymuş kum veya 

gevşek kumlu zeminler, dinamik yükler altında sıkışma eğilimi 

gösterirler. Drenaj oluşmadığında, dinamik yük altında boşluk sıvı 

basıncının artmasına ve zeminin sıvı gibi akışkan halde hareket 

etmesine sebebiyet verir. Bu durumda zemin taşıma gücünü kaybeder. 

Bu hal mühendislik açısından istenmeyen bir durumdur.     

Zemin ortamında projelendirme yapılırken, ortamda yetersiz temel 

taşıma gücü ve aşırı oturmalar görülebilmektedir. Bu durumlarda, 

mevcut zeminin veya inşaat alanının değiştirilmesi, derin temellerle 

projelendirme ve zemin iyileştirme yöntemlerine başvurulmaktadır. 

Zemin iyileştirme yöntemleri, zemin parametrelerinin iyileştirilmesi, 

güvenli taşıma gücünün aşılmaması ve kabul edilebilir oturmalarla, 

zemin koşullarının projede öngörülen hale getirilmesi amacıyla 

yapılan işlemlere ve yöntemlere denir. Zemin iyileştirme yöntemleri 

derin temellere göre daha ekonomik olduğu için tercih edilmektedir.  
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Bu işlemlerde kullanılacak yöntemler zeminin cinsine ve dane çapı 

dağılımına göre değişmektedir (Mitchell and Katti, 1981).  

Bu çalışmada yapılmış olan Jeotermal Enerji Santrali projesi verileri 

kullanılarak, aşırı oturmaların görüldüğü, zemin ortamında, zemin 

iyileştirme yöntemlerinden Darbeli Kırmataş Kolonlar (DKK), Jet 

Grout (JG) ve derin temel sistemlerinden Delme Kazıkların (BP) 

statik ve dinamik durumdaki yayılı temel altındaki oturma davranışları 

incelenmiştir. Bu çalışma ayrıca, Eurasian Journal of Civil 

Engineering and Architecture dergisinde makale olarak 

yayınlanmıştır.  

1. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 

1.1. Darbeli Kırmataş Kolonlar (DKK) 

Taş kolon yöntemi ilk defa 1930’ lu yıllarda Almanya’da ortaya 

çıkmış olup, Türkiye’de son 10 yıl içerisinde kullanılmaya 

başlanmıştır. Türkiyede ilk defa taş kolon uygulaması zemin 

iyileştirme kapsamında kullanılmış olup, dane boyutu 10-100 mm 

arasında değişen ince dane oranı %5’ ten az olan ve ortamla kimyasal 

reaksiyona girmeyen doğal kırmataş malzemesi olarak kullanılmıştır 

(Durgunoğlu et al., 1982). Taş kolonlar zemin rijitliğini artırmak için 

yapılan diğer yöntemlere göre daha hızlı ve ekonomik olan zemin 

iyileştirme yöntemidir. Ayrıca deprem sırasında da fazla boşluksuyu 

basınçlarını sönümlemektedir (Selçuk, 2009). Zeminde rijitliği 

artırmak için yapılan taş kolonlar, deprem sırasında yatay ve düşey 
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deplasmanları da azaltmaktadır (Kanmaz, 2014). 

DKK yönteminde, diğer taş kolon yapım yöntemlerinden farklı olarak, 

granüler malzeme vurularak sıkıştırılır ve rijit bir kolon elde edilir. 

DKK, yöntemlerinden günümüzde en çok olarak kullanılan yöntemler, 

Geopier® ve Impact® DKK yöntemleridir.  

Bu çalışmada uygulanan yöntem Impact® yönteminde Şekil 1’ de 

görüldüğü gibi zemine 36 cm çaplı mandrel istenilen derinliğe 

indirilerek, içine iyi derecelenmiş doğal kırmataşlar doldurulur. Daha 

sonra mandrel 1 m yukarı kaldırılır 67 cm aşağıya indirilerek, 

tokmakla kırmataşlar sıkıştırılır. Sıkıştırma sonucunda 36 cm olan çap 

değeri 50 cm olarak 33 cm’ lik tabaka kalınlığı elde edilir. Kademeli 

olarak bu işlem zemin yüzeyine kadar devam eder, her kademede 50 

cm’ lik kolon çapları ve 33 cm’ lik tabaka kalınlığı oluşur. 

 

Şekil 1. Impact® Metot (Geopier Foundation Co. Inc Technical 

Bulletin, 2014) 
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1.2. Jet Grout  

 

Jet Grout tekniğinde, zeminde istenilen derinliğe kadar sonda ile 

delinerek örselendikten sonra sondanın yukarıya doğru çekilmesiyle, 

sondanın ucundan 3 mm çaplı bir memeden yüksek basınçla su ve 

çimento birlikte verilerek, zemin içinde kolon oluşturulan zemin 

iyileştirme türüdür (Şekil 2). Su/çimento oranı genel olarak 1/1 dir. 

Priz alma süresinin uzun olması istenilen dayanımı almak için 

genellikle su ve çimento ile birlikte katkı maddeleri de verilmektedir.  

Jet Grout yöntemi zemin iyileştirmelerinin yanı sıra, temel altı yatak 

oluşturulması, tünel korumada, kazı desteklenmesinde ve yanal itki 

azaltmada da kullanılan bir yöntemdir. Zeminin ortamında taşıma 

gücünü arttırarak oturmaları azaltmaktadır (Küsin, 2009). 

 

 

Şekil 2. Jet Grout Method (Önalp and Sert, 2010) 
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1.3. Delme Kazıklar  

 

Delme kazıklar, grup halinde yapılıp aşırı yüklerin olduğu ve aşırı 

oturmaların görüldüğü zeminlerde, zemin iyileştirme yöntemlerinin 

yeterli olmadığı durumda kullanılırlar. Kazıklı temellerde amaç yapı 

yüklerini sağlam derin tabakalara iletebilmektir. Kazıklar imal edilen 

malzeme türüne göre, ahşap, çelik ve betonarme olabilirler.  

Kazık seçimi yapılırken, zemin türü, yükler çaplar ve kazık boyu 

dikkate alınmalıdır (Önalp and Sert, 2010).  Kullanım tipine göre, uç 

kazığı, sürtünme kazığı, çekme kazığı ve sıkıştırma kazığı olarak 

farklı tipte kazıklar mevcuttur. Kazıklar yapım yöntemlerine göre şu 

şekilde sıralanabilirler:   

a) Delme Kazıklar 

b) Çakma Kazıklar 

c) Vidalamalı Kazıklar 

d) Enjeksiyonlu Kazıklar 

Çalışmada, delme kazıklar üzerinde durulmuş olup, açılan silindirik 

bir çukur içerisine konulan donatıların betonlanması suretiyle elde 

edilirler (Toğrol and Tan, 2009). Şekil 3’ te görüldüğü gibi zemine 

açılan kuyuya donatılar yerleştirilir daha sonra beton dökülerek delme 

kazık imalatı tamamlanır.  

  

 



124 | ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 3. Delme Kazık Yöntemi (Yıldız, 2010) 

 

2. PROJE VERİLERİ 
 
Jeotermal Enerji Santrali projesinde, 4 farklı zemin tabakasında 

Impact® yöntemine göre imal edilen 50 cm çapındaki DKK’ lar, 60 

cm çapındaki Jet Grout kolonları (JG) ve 60 cm çapındaki Delme 

Kazık (BP) gurup kolonları yayılı temel altına 1.7 m x 1.7 m mesafeli 

olarak kare yerleşim planına göre, şaft uzunlukları 17 m olacak 

şekilde zemine uygulanmıştır.  Proje verilerinde, DKK, JG ve BP 

üstüne oturacak olan yayılı temelin boyutları, B = 17 m ve L = 19 m 

olup yayılı temel kalınlığı 60 cm dir. Üst yapıdan zemine gelen 

maksimum gerilme 100 kPa dır. Yeraltı su seviyesi zemin yüzeyinden 

itibaren 1.7 m derinliktedir.  

2.1. Sonlu Elemanlar Yöntemi  

Çalışmada, Şekil 4’ te görülmek üzere, 4 farklı zemin tabakasında 

sınır koşullar yatay düzlemde, minimum (xmin) 0 m, maksimum (xmax) 

Ön Delgi 
Kuyu İçi 

Stabilite 
Delgi Donatı 

Montajı 

Betonaj 
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77 m, düşey düzlemde ise  minimum (ymin) 0 m,  maksimum (ymax)  34 

m alınmıştır. Analiz yapılırken, yayılı temel altında rijit kolonlar 

olmadan önceki konsolidasyon oturmalarına bakılmıştır. Diğer 

aşamalarda, yayılı temel altında rijit kolon gurupları tanımlanarak 

(RAP, JG ve BP) statik durumda konsolidasyon oturmalarına ve 

dinamik durumda toplam (u), düşey (uy) ve yatay (ux) oturmalar analiz 

edilmiştir.  

 
Şekil 4. Plaxis 2D Programda zemin profillerinin oluşumu 

3. ANALİZ 

 

Çalışmada, PLAXİS 2D sonlu elemanlar programında 4 farklı zemin 

tabakası tanımlanarak, düzlem deformasyon (Plane Strain) modeli 

kullanılarak analizler yapılmıştır. Analizlerde zeminin, gerilme 

deformasyon davranışını hiperbol olarak tanımlayıp, 3 farklı elastisite 

modülünü esas aldığından dolayı ve zeminin elastoplastik özelliğini 

MC-1 

SC-1 

MC-2 

SC-2 

34 m 
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daha iyi ifade etmesinden ötürü pekleşen zemin modeli, (Hardening 

Soil) esas alınarak tüm analizler drenajlı duruma göre yapılmıştır. 

Analizlerde kullanılan zemin parametreleri ve yayılı temel 

parametreleri Tablo 1. ve Tablo 2.’ de verilmiştir.  

Tablo 1. Analizlerde kullanılan zemin parametreleri 

 

  MC-1 SC-1 MC-1 SC-2 

Material Model 

Hardening 

Soil 

Hardening 

Soil 

Hardening 

Soil 

Hardening 

Soil 

Drain Condition Drained Drained Drained Drained 

ρ  (kN/m3) 18 19 18 19 

satρ  (kN/m3) 19 20 19 20 

50E (kPa) 2773 16800 6240 20000 

oedE (kPa) 2773 16800 6240 20000 

urE (kPa) 8319 50400 18720 60000 

urν  0.2 0.2 0.2 0.2 

c  (kPa) 10 5 23 10 

  () 25 35 20 33 

ψ () 0 5 0 3 

Tablo 2. Temel Parametreleri  

 

Material 
Material 

Model 

Drain 

Condition  

ρ

(kN/m3) 
E

(GPa) 
ν  

Foundation  Linear Elastic Non-porous 24 30 0.2 
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3.1. Statik Durumda Analiz  

 

3.1.1. Yayılı Temelde Oturma  

 

Yayılı temel altında, rijit kolonlar tanımlanmadan uzun dönemde 

temel altındaki konsolidasyon analizi yapılmıştır. Sınır koşullar, 

Bölüm 2.1.’ deki gibi alınarak model ortasına yayılı temel 

tanımlanmıştır. Yayılı temelin üstüne 100 kPa yayılı yük etki 

ettirilmiştir. 

 Kademeli olarak modellenen yayılı temelde, 100 kPa yayılı yük  

altında Şekil 5’ te görüldüğü gibi toplamda  52.55 cm oturma 

görülmüştür. 

 

 

Şekil 5. Temel de toplam oturma dağılımı (Mungan, 2016) 

 

3.1.2. Rijit Kolonlar Altında Yayılı Temeldeki Oturmalar 

 

Bu yöntemde Şekil 6’ da görüldüğü gibi yayılı temel altına 1.7 m 

aralıklarla 17 m uzunluğunda, DKK, Jet Grout ve Delme Kazık kolon 

grupları tanımlanmıştır. Plaxis 2D programında kolonlar arasında 

mesafe tanımlaması yapılabilen embedded beam row özelliği 

kullanılarak, Tablo 3.’ teki parametreler tanımlanmıştır.  
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Tablo 3. Rijit kolon parametreleri 

Material   E (MPa) ρ (kN/m3) Diameter 
(m) 

Friction Resistance   

sf (kN/m) 

Tip Resistance 

gQ (kN) 

RAP  165 22 0.5 65 160 

Jet Grout  

Bored Pile 

300 

300 000 

24 

24 

0.6 

0.6 

784.3 

784.3 

229 

229 

 

 

Kademeli olarak modellenen yayılı temelde, 100 kPa yayılı yük 

altında Şekil 6. ve Şekil 7. ve Şekil 8.’ de görüldüğü gibi DKK’ lı, Jet 

Grout’ lu ve Delme Kazıklı ortamda toplamda 26.04 cm, 19.11 cm ve 

7.3 cm oturma görülmüştür.  

 

Şekil 6.  Rijit kolonda oturma dağılımı (Mungan, 2016) 

 

 
 

Şekil 7.  Jet-grout kolonda oturma dağılımı 
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Şekil 8. Kırmataş kolonda oturma dağılımı 

 

3.1.3. Dinamik Durumda Yayılı Temelde Oturmalar 

Dinamik durumda,  DKK, Jet Grout ve Delme Kazıklarla iyileştirilmiş 

olan yayılı temelde, zemin tabakaları aynı kalarak ve DKK, Jet Grout 

ve Delme Kazık parametreleri değiştirilmeden, temelin orta noktası 

referans alınarak, Şekil 9.a. ve Şekil 9.b.’ de görülen 1990,  tarihli 

Upland Depremi; Mw:5.4, episantır uzaklığı 5 km, gözlenmiş ivme 

kaydının  max ivme değerini içeren 5sn’lik kısmı kullanılmıştır. Diğer 

deprem kaydı 1989 yılı Loma Prieta depremidir. Depremin Mw:7.1, 

episantır uzaklığı 97 km,  gözlenmiş ivme kaydının max ivme değeri 

ölçülen  ilk 8 sn’lik kısmı kullanılmıştır. 

  

 

Şekil 9.  Mw: 5.4 ve Mw: 7.1 Deprem ivme kayıtları 
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Şekil 10.a. ve Şekil 10.b.’ de Mw:5.4,  5 saniye boyunca yayılı 

temelde DKK, Jet ve Delme Kazıklı ortamda maksimum  yatay 

yerdeğiştirme (ux), 3.2 cm, 3.6 cm ve 2.8 cm  ve maksimum düşey yer 

değiştirme (uy), 5.2 cm, 4.3 cm ve 2.3 cm görülmüştür.  

Şekil 10.c. ve Şekil 10.d.’ de  Mw:7.1, 8 saniye boyunca yayılı 

temelde DKK, Jet ve Delme Kazıklı ortamda maksimum yatay 

yerdeğiştirme (ux),  6.8 cm, 6.9 cm ve 6.6 cm ve maksimum düşey yer 

değiştirme (uy), 5.2 cm, 4.3 cm ve 2.3 cm görülmüştür.  

SONUÇLAR 

Aşırı oturmaların görüldüğü zemin koşullarında zemin iyileştirme 

yöntemlerine başvurulabilir. Bu çalışmada zemine rijitlik sağlamak ve 

oturmaları azaltmak amacıyla zeminlere uygulanan rijit kolonların 

performansı incelenmiştir. DKK, Jet Grout ve Delme Kazık kolonları 

aşırı oturmaların görüldüğü zeminlerde oturmaları azaltmaktadır.  

Statik durumda, zeminde iyileştirme yapılmadan önce yayılı temelde 

52.55 cm oturma görülmüştür. Buda bize zemin ortamının oturma 

açısından elverişsiz olduğunu göstermektedir. DKK, Jet Grout ve 

Delme Kazıkla iyileştime yapılan zeminde temeldeki oturmalar büyük 

ölçüde azaltılmıştır. Oturma kriteri açısından Delme Kazıkla 

iyileştirilen temelde oturmalar diğer rijit kolonlara iyileştirilen 

temeldeki oturmalara göre daha azdır.  

Dinamik durum açısından değerlendirme yapıldığında, her iki deprem 

şiddetinde oturma performansı bakımından Delme Kazıkla iyileşme 

yapılan zemindeki temeldeki oturmalar, diğer Rijit Kolonlarla ile 
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iyileşme yapılan zemindeki temeldeki oturma değerlerine göre daha 

azdır.  

Statik ve dinamik durumda oturma performansları bakımından, Delme 

Kazık Kolonları   DKK ve Jet Grout kolonlarına göre daha 

avantajlıdır. Söz konusu kıyaslama yapılırken, zemin ortamında 

göstereceği performanslar dikkate alınmalı ayrıca kolonların imalat 

hızı, maliyeti ve imalat süreleride dikkate alınarak gerçek kıyaslama 

yapılmalıdır.  Ayrıca tasarım yapılırken, analizlerde beklenilen 

durumların arazideki uyumluluğu kontrol edilmelidir. 

a.
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b. 

 

 

c. 
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d. 

 

Şekil 10. Dinamik Analizler 
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GİRİŞ 

Gözeneğe sahip ortamlar çok sayıda disiplinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Jeologlar, akiferlerden su akışı ve rezervuarlardaki 

petrol akışıyla ilgilenirler. Kimya mühendisleri, gözenekli katalizör 

parçacıklarının etkinliği ve akışkan mekaniği ile ilgilenmektedir. 

Biyologlar, organ dokularından kan akışıyla ilgilenirler. Gözenekli 

ortam, toprak bilimi (su ve besinlerin köklere taşınması), çevre bilimi 

(toprak iyileştirme ve su arıtma), gıda bilimi (gıda dondurarak 

saklama) ve ayırma teknolojileri (filtreleme, membran kullanarak gaz 

ayırma gibi işlemler) bilim alanlarında da önemlidir. Gözenekli 

ortamın karakterizasyonunun önemli olduğu diğer örnekler inşaat 

endüstrisinde (örneğin çimentonun hidratasyonu) ve polimer 

bilimindedir (örneğin kontakt lenslerin dehidrasyonu). Bu 

disiplinlerdeki bilim adamlarının yanı sıra, matematikçiler ve 

fizikçiler, gözenekli ortamları modellemenin çeşitli yollarıyla ve 

bunların içindeki akış davranışını tamamen bilimsel bir bakış açısıyla 

ilgilenirler. Bahsedilen uygulamaların çoğunda, ilgilenilen gözenekli 

ortam içinde sıvıların taşınmasıdır. Bu nedenle, gözenekli ortam 

içinde taşıma modelleme konusunda kapsamlı bir literatür 

bulunmaktadır (Freedman, 2006). 

Zemin mekaniği zemini oluşturan maddelerin iç ve dış kuvvetler 

altında statik ve dinamik denge unsurlarını inceleyen bir bilim dalıdır. 

Zemin mekaniği problemlerinde en çok dikkat çeken öğe su 

(H2O)’dur. Suyun diğer kimyasal bileşiklere oranla daha farklı bir 

özelliği vardır. Suyun donma ve kaynama noktaları yüksektir. 
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Moleküler ağırlığına bakıldığında bileşikler arasında en hafif altıncı 

elementtir. Periyodik tabloda aynı kolon ya da aynı sıradaki 

elementlerle kıyas edildiğinde H2O molekülü bir gaz gibi hareket 

etmesi gerekirken içindeki H atomu bağları nedeniyle sıvı halde 

bulunmaktadır (Barrie, 2000). Bunun nedeni atomik yapısındaki 

model yapısıdır. Taşıdığı pozitif ve negatif asimetrik bağlar suyun 

başka bir özelliğini; manyetik niteliğini ortaya koymaktadır. Manyetik 

Rezonans Spektrometresi çalışmalarında mıknatıslanma özelliğine 

sahip H atomu çekirdeğinin davranışı incelenir. Ekseni etrafında spin 

hareketi (dönüş hareketi) yapan H atomu çekirdeği yüklü olması 

nedeniyle çevresinde bir manyetik alan meydana getirir. NMR 

teknolojisinde dış manyetik alan altındaki atomların hareketi incelenir 

(Legchenko ve diğ., 2002). 

Gözenekli ortam araştırmalarında NMR yöntemlerinin başlıca 

avantajları, invaziv ve tahribatsız olmalarıdır. Hem statik hem de 

dinamik sistemleri araştırabilirler: örneğin, gözenek alanı manyetik 

rezonans görüntüleme kullanılarak karakterize edilebilir ve ardından 

bir NMR akış görüntüleme tekniği kullanılarak yerel taşıma hızları 

ölçülebilir. Çok çeşitli farklı NMR yöntemleri mevcuttur. Bunun bir 

sonucu olarak, NMR teknikleri hem mikroskobik hem de 

makroskopik olayları araştırma yeteneğine sahiptir. Bunlar, mikro 

gözenekli katılardaki adsorpsiyon bölgelerinde moleküler yeniden 

yönlendirmeleri incelemekten tortul kayaçlardan toplu sıvı akışını 

incelemeye kadar uzanır. Benzer şekilde, NMR yöntemlerinin 
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çeşitliliği, milisaniyelerden günlere kadar değişen geniş bir zaman 

ölçeği aralığında bir numunedeki değişikliklere bakabilir.  

NMR teknolojisi zemin mekaniği problemlerinin çözümünde ise 

akışkanların izlenebilmesi o zemine ait fiziksel parametreleri (su 

muhtevası, porozite vb.) hakkında bilgi verir (Shirov ve diğ., 1991; 

Yaramancı, 2004). Bu bölümde zemin mekaniği problemlerinin 

çözümünde uygulanan laboratuvar çalışmaları ve fiziksel 

parametrelerin bulunuşunda son yıllarda dünya genelinde 

kullanılmaya başlayan NMR teknolojisi hakkında bilgi verilerek 

yapılan örnek çalışmalar kendi içlerinde korele edilmiştir.   

1.  ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 

 

Zemin, en genel durumda, 3 bileşenden meydana gelir. Taneler (katı), 

taneler arasındaki boşluklarda bulunan su (sıvı) ve taneler arasındaki 

boşluklarda bulunan hava (gaz). Zemin 3 fazlı (katı, sıvı, gaz) bir 

sisteme sahiptir. Taneler arası boşluklar, kısmen su ve kısmen de hava 

ile dolu olabildiği gibi, suya tam doygun zeminlerde tamamen su, kuru 

zeminlerde tamamen hava ile doludurlar (Uzuner, 1996) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Zemin bileşenlerinin kütle ve hacimlerini gösteren blok diyagram 
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Zemin içerisindeki farklı bileşenlerin hacim ve kütleleri Şekil 1’de 

görüldüğü gibi bir blok diyagramda gösterilebilir. Toplam hacim ve 

kütle bloğun tamamını göstermek üzere daneler, sıvı ve gaz bir araya 

toplanarak idealize edilmiştir. Şekilde görülen V toplam hacim olmak 

üzere, Vs danelerin, Va havanın, Vw ise suyun hacmini göstermektedir. 

Öte yandan M toplam kütle olmak üzere, Ms danelerin, Mw suyun 

kütlesini göstermekte olup havanın kütlesi ihmal edilerek sıfır olarak 

alınmaktadır (Aytekin, 2004). 

1.1.  Su muhtevası (w) 

Bir zeminin su muhtevası, içerdiği suyun dane kitlesine göre oranı 

olarak tarif edilir. Diğer bir anlatımla doğal durumda ve 105 ± 5°C 

etüvde en az 24 saat kurutulduktan sonra yapılan tartılarda ölçülen 

ağırlıklardan bulunur (Önalp, 1997). 

 =w
Ms

Mw

Mk

MkM −
= 100                                  (1)                                                                                                  

 

(1)’de; Mw suyun, Ms danelerin kütlesini, Mk kuru, M ise toplam 

kütleyi göstermektedir. Su muhtevası ölçümü için normal etüvde 24 

saat gibi uzun bir kurutma süresi gerekmektedir. Bu sürenin 

kısaltılması için kullanılan mikroişlemci kontrollü kızılötesi ve 

mikrodalga fırınları 60 dakikanın altında ölçüm yapabilmektedir. 

Zeminin su içeriğine bakılarak bu zemine ait kıvam limitleri 

biliniyorsa zeminin nasıl davranacağı hakkında tahminler yapılabilir 

(Aytekin, 2004). 
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1.2.  Boşluk oranı (e) 

Boşluk oranı e, boşluklu bir yapıya sahip olan zeminde, boşluk 

durumunu yansıtan bir terimdir ve zeminin içerdiği boşluk hacminin 

(Ve) danelerin hacmine oranı olarak tanımlanır ve (e) ile ifade edilir. 

Vs

Ve
e = =

Vs

VwVa +
                                                                              (2) 

     

(2)’de; Va havanın, Vw suyun, Vs danelerin hacmi, Ve ise boşlukların 

hacmidir. 

    1.3. Porozite (n) 

Porozite (n), zeminin boşluk durumunu yansıtır ve boşlukların 

hacminin tüm hacmine oranı olarak tanımlanır.  

VsVwVa

VwVa
n

++

+
= =

V

Ve
100                                                                  (3)                                    

 

(3)’te; Va havanın, Vw suyun, Vs ise danelerin hacmi, Ve boşlukların 

hacmi, V ise tüm hacimdir. Birimsiz olan n, ondalık veya yüzde bir 

sayı olarak ifade edilir. Porozite, daima 1’den (%100) küçüktür. 

Porozite ile boşluk oranı birbirinden bağımsız terimler olmayıp, 

birbiriyle ilişkilidir. 

Vs =1 kabulü ile boşluk oranı ile porozite arasındaki bağıntı şu şekilde 

olmaktadır; 

V

Ve
n = =

e

e

+1
100                                                  (4) 

 

(4)’te; e boşluk oranı, Ve boşlukların hacmi, V ise tüm hacimdir. 
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2. NMR TEORİSİ 

Nükleer Manyetik Rezonans tekniği ilk olarak araştırmacılar 

tarafından Standford ve Harvard Üniversitelerinde uygulanmıştır 

(Purcell, 1946; Bloembergen ve diğ., 1948). Bu yöntem fizik ve kimya 

alanlarında uygulamalarıyla bilimsel çalışmalarda yerini almıştır. 

1950’li yıllarda petrol alanındaki gelişmelerde de kullanılan bu 

yöntem, petrofiziksel çalışmalarda da kullanılmaya başlamıştır. 21. 

yüzyılın ilk yıllarında artan bilgisayar sistemleri sayesinde bu yöntem 

hızla kullanım alanlarını geliştirmiştir. Bu dönemde Avrupa ve 

Amerika başta olmak üzere kaya fiziği çalışmaları yapan Üniversite 

ve Araştırma Merkezlerinde kullanımına devam etmektedir 

(Woessner, 2001). 

Hidrojen çekirdeğinden elde edilen NMR sinyali çalışma örneği 

içindeki hidrojen atomlarının sayısıyla doğru orantılıdır. Ve sinyal 

relaksasyon zamanıyla akışkan içindeki viskozite doğru orantılıdır 

(Dunn ve diğ., 2002). Manyetik Rezonans Tekniği mıknatıslanma 

özelliğine sahip hidrojen atomu çekirdeğinin davranışını inceler. 

Ekseni etrafında dönen hidrojen atom çekirdeği de yüklü olması 

nedeniyle çevresinde bir manyetik alan meydana getirir. Zemin 

mekaniğinde en önemli parametrelerden bir tanesi akışkanlardır. 

Akışkanlardan elde edilen veriler gözeneklilik, gözenek boyutu gibi 

fiziksel parametrelerdir. NMR tekniğinde kullanılan hidrojen atomu 

doğrudan bize zemin içerisindeki suya bağlı akışkan hakkında bilgi 

verir. Bu çalışmada temel prensip proton ve nötronların kendi 

çevrelerinde dönmesiyle kazandıkları açısal momentum ve buna bağlı 
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oluşan spin hareketlerinin gözlemlenmesidir. Eğer atomda bulunan 

proton ve nötronlar çift sayıda ise spin momentumları da birbirlerini 

sönümleyerek sıfır olacak ve mıknatıslık özelliklerinden 

faydalanılamayacaktır. Eğer atomun spin hareketi var (atomda 

bulunan proton ve nötron sayıları tek ise, 1, 3, 9, 11 vb.) ise bu atom 

mıknatıslık özelliği gösterir ve NMR özelliği ile ölçüm yapılabilir. 

Manyetik rezonans cihazı hidrojen atomunun çekirdeğin manyetik 

alan altındaki davranışını inceler ve örnek içerisindeki su muhtevası, 

gözeneklilik, geçirgenlik gibi temel fiziksel özellikler belirlenebilir 

(Kenyon, 1992). 

Manyetik bir alan olmadığı zaman manyetik moment gelişigüzel 

yönlenir. Dış manyetik alan altındaki tüm atomların çekirdekleri statik 

manyetik alan doğrultusunda sıralanmıştır. Buna göre çekirdeğin 

ekseni etrafında dönmesi olayına çekirdek spini denir. Bir çekirdeğin 

açısal momentumu ile manyetik momenti arasında; 

P. =                                                                  (5) 

 

bağıntısı vardır (Brown, 1961). 

 

(5)’te;  : Manyetik Moment,  : Jiromanyetik Sabit, P: Açısal 

Momentum. 

 

Tüm NMR deneyleri homojen manyetik alan içerisinde sıralanan 

protonların dışarıdan verilen bir enerji ile üst enerji seviyesine 

geçmesi ile gerçekleşir. Alt seviyede bulunan proton, enerji olarak üst 

seviyeye geçer. Bu olaya genel olarak rezonans denir. Rezonans 

olayının gerçekleşebilmesi için zemin numunesi homojen ve sabit bir 
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manyetik alan içerisine konur. Buna göre denge manyetizasyonu Mz 

olarak tanımlanır daha sonra güçlü elektromanyetik ışınlandırma 

yapılır. NMR tekniğinde kullanılan manyetik alan şiddeti 0,3–2 Tesla 

arasındadır. 1 Tesla, 104 Gauss’tur. Dünyanın manyetik alan şiddeti 

0,5 Gauss’tur. Bu çalışmada kullanılan cihaz 0,047 Tesla kalıcı 

mıknatıslanma üretebilen 2 MHz’lik Larmor Frekansında çalışan 

Ingiliz Maran 2 marka MR cihazıdır. Bu cihaz Berlin Teknik 

Üniversitesi Yerbilimleri Bölümü NMR Laboratuvarında 

bulunmaktadır (Şekil 2). Tüm zemine ait ölçümler bu laboratuvarda 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.  Maran 2 marka NMR Cihazı 

 

Ölçümde verilen manyetik alan uygulamasında protonlar rezonans 

sonucu alt seviyeden üst seviyeye geçerek enerji seviyeleri 

popülasyonu değişir. Sistemdeki dengenin yeniden sağlanabilmesi için 

üst enerji seviyesinde bulunan protonlar fazla enerjilerini dışarıya 

vererek tekrar eski konumlarına yani alt enerji seviyelerine dönerler. 

Bu olay NMR’ da durulma olayı yani relaksasyon (gevşeme) zamanı 

olarak ölçülür. Bu zaman milisaniye olarak kaydedilir. Bu zaman 

aralığı zemin içerisindeki boşluk oranı ile doğru orantılıdır. Eğer 
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boşluk büyükse relaksasyon zamanı da büyük olacaktır. Boşluk oranı 

küçükse zemin numunesi içerisinde dış manyetik alan etkisiyle 

hareket eden protonlar boşluk çeperlerine çarpıp daha hızlı bir şekilde 

geri dönecektir. Bu ölçümle farklı zemin numuneleri arasındaki 

boşluk oranları karşılaştırılabilir. 

Denge manyetizasyonu Mz’ den, 
 

( )( )
1

exp10 T
tMM z

−−=                                     (6)                                     

 

Mo denge konumuna dönmesini tanımlayan zaman sabiti spin döngü 

relaksasyon zamanı T1 hesaplanır. Bu tanım boylamsal 

manyetizasyondur. Yatay manyetizasyon için; 

 

( )
2

exp0 T
tMM xy

−=                              (7)                                         

 

T2 zamanı elde edilir. T2 her zaman T1’ den küçük ya da eşittir (Şekil 

3). Burada T1 ve T2 zamanlarının ölçümünde dinamik manyetik 

alanlar 900’lik FID ve 1800’lik CPMG metotları kullanılır (Dunn, 

2002). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. NMR sinyali şekilsel gösterimi, Büyük boşluk oranına sahip numuneler 

daha büyük relaksasyon zamanlarına sahiptir, T2 süreleri daha uzundur 

(düzenlenmiş, Dunn, 2002).  
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3. ZEMİNLERİN NMR ÖZELLİKLERİ 

Kaya fiziğinde NMR amalizlerinden elde edilen genel olarak 2 

parametre kullanılır. Birincisi manyetik sinyalin uygulanmasıyla elde 

edilen başlangıç genliği ve zamanla değişen sinyalin bozuşma trendi. 

Başlangıç genliği relaksasyon süreci H proton sayısıyla doğru 

orantılıdır. Buradan su muhtevası bilinen kalibrasyon örneği ile 

cihazda ölçülen su muhtevası yardımıyla numuneden elde edilen su 

muhtevası birbiriyle göreceli olarak karşılaştırılabilir (Müller ve diğ., 

2002; 2005). Efektif NMR Porozite ΦNMR doğrudan zeminlerin suya 

doygun hallerinden su muhtevası hesaplanarak bulunabilir. 

Vmobile=  (Genliknumune*Vkalibrasyon)/Genlikkalibrasyon                     (8)                                           

Buradan efektif (mobil) porozite, 

ΦNMR = Vmobil / Vnumune                                                                   (9)                                                                            

H protonları daha büyük gözenekler içinde küçük gözenekli zeminlere 

göre dış manyetik alan içinde daha hızlı hareket ederler, bu sayede 

relaksasyon zamanları daha yavaş olur. Gözenek çapları dağılımları 

relaksasyon zamanları spektral analizinden elde edilebilir (Kenyon, 

1992). Kozeny-Carman eşitliği adaptasyonu sayesinde permeabilite 

değeri de H atomu relaksasyon zamanından bulunabilir. 

K=c*T2* Φ4                                                                             (10) 
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c sabiti materyalin yüzey relaksivitesine (gevseme süresi) bağlı 

faktördür. Φ, efektif NMR porozite değeri ve T relaksasyon zamanıdır 

(T1 veya T2). 

4. ZEMİN ÖRNEK ANALİZLERİ 

Bu çalışmada kullanılan örnekler Berlin’de Buch bölgesi test 

alanından alınmıştır. Bu çalışmada iki çeşit örnek kalıpları ile 

çalışılmıştır. Birinci aşamada 6x4 cm’lik numune kapları (plastic 

samples) ile konsolide olmamış numuneler üzerinde çalışmalar 

yapılmıştır. İkinci aşamasında 100x4 cm’lik numune tüpleriyle (core 

samples) çalışılmıştır. Numunelerden elde edilen analiz sonuçları 

şematik olarak gösterilmiştir. 

Örnek: (6X4) cm2 numuneler 
 

Tablo 1. Küçük numunelerin Petrofiziksel değerleri (6x4 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 4. 6x4 cm2’lik numunelerden elde edilen değerlerin şematik gösterimi 
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Örnek: (100X4) cm2 tüp numuneler 

 
Tablo 2. Büyük numunelerin relaksasyon zamanı değerleri (100x4 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 100x4 cm2’lik numunelerden elde edilen (her 5 cm icin) su muhtevası 

değerlerinin şematik gösterimi 
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Zemin laboratuvarında yapılan petrofiziksel ölçümler ve Nükleer 

Manyetik Rezonans yöntemiyle farklı boyutlardaki konsolide olmamış 

zemin numuneleri üzerinde yapılan ölçümler test edilmiştir.  

Buna göre, 6x4 cm2’lik numune ölçümlerinde uygulanan hem 

petrofizik laboratuar hem de NMR laboratuar deney sonuçları arasında 

net bir doğrusallık vardır (Tablo 1 ve Şekil 4). Buna göre petrofiziksel 

yöntemlerin yanında veya bu yöntemden bağımsız olarak uygulanan 

NMR ölçümleri doğruya yakın bir sonuç vermektedir. 100x4 cm2’lik 

numuneler için; 2 adet 100 cm’lik tüp kullanılarak yerin yüzeyden 

toplam 2 metre altına her 5 cm’lik kısım taranmaya çalışılmıştır. 

Araziden alınan tüp numunelerin dış ortamla teması silikon vasıtasıyla 

kesilmiştir. Uygulama alanında numune alınırken dış kaynaklı 

sebeplerden dolayı meydana gelen kısmı darbelerle tüpün belli 

kısımlarından relaksasyon zamanları ölçülememiştir. Bu sonuçlara 

göre tüp örneklerinden elde edilen T2 zamanından su muhtevası %3,3 

ila %6,5 arasında değiştiği görülmektedir (Tablo2 ve Şekil 5).  

5. DEĞERLENDİRME 

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) tekniği esas itibariyle kuyu 

loglarında ve laboratuvar çalışmalarında kayaç veya zemin 

örneklerinin NMR özelliklerine bağlı petrofiziksel araştırmalarda 

kullanılır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar NMR relaksasyon 

zamanları ve NMR sinyal genlikleri arasındaki güçlü ilişkiyi gösterir. 

Bu ilişkiden kayaçların ve zeminlerin önemli petrofiziksel 

parametreleri (porozite, geçirgenlik, su muhtevası v.b.) invaziv 

olmayan bir metotla kısa sürede tespit edilebilmektedir. Bu teknoloji 
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ile gözenek alanı hakkında kesin bilgi edinilerek, gözenek ağı 

modelleri de geliştirilebilmektedir. Akışkanların gözenek içerisinde 

hareketinin incelenmesi veya modellenmesi hem labaratuvar hem de 

arazi koşullarında uygulanabilmektedir.  

Bu çalışmaya göre zeminin fiziksel parametreleri bulmada arazi 

çalışması ile birlikte ya da araziden bağımsız olarak uygulanan NMR 

yöntemi, son yıllarda gelişmiş ülkelerde kullanılan SNMR (Yüzeyden 

uygulanan NMR) yöntemi arazide doğrudan hidrojeofizik değerleri 

vermektedir. Bu sayede bulunacak jeofiziksel parametreler buradan 

elde edilecek petrofiziksel değerlerle daha verimli korele edilecek ve 

arazi çalışmalarında kullanılacaktır. 
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