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Giriş

 Günümüz şehirlerinde nüfus 

miktarının çok fazla olması nedeniyle 

insanlar, mevcut alanı verimli 

kullanma gibi bir zorunlulukla karşı 

karşıya kalmıştır. Gerek yüksek 

yapılar yapabilmek gerekse zemin 

içerisindeki alanı kulanabilmek istegi 

mühendisleri, zemin istinat yapılarının 

kullanımına yöneltmiştir. 

Tekfen Tower İnşaat Alanı Levent İSTANBUL



Giriş

 Yüksek yapıların inşaatında gerekli olan derin temel kazılarını, 

istinat sistemlerinin uygulanması olmaksızın yapabilmek, kazı 

sırasında zemini denge halinde tutabilmek mümkün degildir. Bu 

sebeple günümüzde iksa sistemleri ayrı bir önem kazanmıştır. 

 Bu çalışmada derin kazılarda kullanılan ankrajlı iksa sistemleri ile 

ankrajsız fore kazık iksa sistemlerini karşılaştırabilmek amacıyla 

Excel VBA bilgisayar programı geliştirilmiştir. 



Fore Kazıklar

 Fore kazıklar, kazı 
derinliginin çok fazla 
olmadıgı durumlarda 
konsol olarak yanal 
yükleri taşıyabilirler.  Bu 
tür iksa sistemlerinde, 
ankraj ve kuşak kirişi 
uygulamalarına gerek 
olmadıgı için, projelere 
ekonomik çözümler 
sunulabilir. Fore Kazık Uygulama Örnegi



Fore Kazıklar

 Rotary ile foraj 

yapılır. Geçici kılıf 

boru çakılır veya 

bentonit solüsyonu 

kullanılır.

 Açılan bu kuyuya 

donatı yerleştirilir.

 Hazır beton dökülür.

 Geçici kılıf boru 

çekilir.
Fore Kazık Yapım Aşamaları



Fore Kazık ve Ankrajlı İksa

 Derinligi fazla olan 

kazılarda yanal toprak 

itkisinin tamamının fore 

kazıklar ile birlikte 

kuşak kirişi ve ankraj 

tarafından karşılanması 

esasına dayanır. Derinlik 

artıkça ankrajsız 

tasarıma göre ekonomik 

bir çözüm haline gelir.
Forum Çamlık İnşaatı Ankrajlı Fore Kazık 

Uygulama Örnegi



Ankraj Uygulaması

 Ankraj deligi açılır ve 

Basınçlı su ile temizlenir.

 Ankraj demeti 

yerleştirilir.

 Enjeksiyon yapılır.

 En az 10 gün sonra 

öngerme yapılır, 

kamalanır ve kilitlenir.

Ankraj Uygulama Aşamaları



Ankraj Uygulaması

Ankraj Deliginin Açılması



Kazı ve destekleme Çok fonksiyonlu bir çalışma 



Excel VBA İle Çözüm

 Derin kazılarda kullanılan tek sıra ankrajlı iksa 
sistemleri ile ankrajsız fore kazık iksa sistemlerini 
tasarlamak ve karşılaştırmak amacıyla bu program 
geliştirilmiştir. Bu program sayesinde, bir problemi her 
iki iksa sistemi ile çözüp, güncel maliyet bilgileri 
yardımıyla degerlendirip en uygun çözümü bulmak 
mümkün olabilmektedir.

 Program geliştirilirken Visual Basic programlama dili 
kullanılmıştır. Programın kodlarının buludugu arka 
yüzden bir görünüm aşagıda verilmiştir.



Excel VBA İle Çözüm

Excel Visual Basic Arayüzü ve Kodlarından Bir Görünüm



Excel VBA ile Ankrajsız Tasarım

 Problemin çözümü için zemin özelliklerinin ayrıca imalatta 

kullanılacak malzeme özellik ve boyutlarına dair bilgilerin girilmesi 

gerekmektedir. Kullanıcı tarafından girilecek olan bu bilgiler 

programda sarı renkte görülmektedir.

Kullanıcının girecegi bu bilgiler;

 Zeminin birim hacim agırlıgı (γ)

 Zeminin içsel sürtünme açısı (Φ)

 Sürşarj etkisi

 Kazı derinligi

 Kazık çapı

 Beton sınıfı 

 Donatı çapı ve tipi

Hesaplanan degerler;

 Zemine ve dış yüklere baglı olarak 
oluşan aktif ve pasif toprak itkileri

 Kazık çakma derinligı

 Kesitte oluşan kesme kuvvetleri, 
maksimum moment degeri 

 Bulunan bu degerlere göre boyuna 
donatı alanı, donatı adeti ve enine 
donatı aralıgı

 Tasarıma baglı olarak ortaya çıkan 
projenin Bayındırlık Bakanlıgı 2007 birim 
fiyatlarına göre toplam maliyeti (YTL)



Excel VBA ile Ankrajsız Tasarım

Excel VBA Ankrajsız Sistem Modülünden Bir Görünüm



Excel VBA ile Ankrajlı Tasarım

 Problemin çözümü için zemin özelliklerinin ayrıca imalatta 

kullanılacak malzeme özellik ve boyutlarına dair bilgilerin girilmesi 

gerekmektedir. Kullanıcı tarafından girilecek olan bu bilgiler 

programda sarı renkte görülmektedir.

Kullanıcının girecegi bu bilgiler;

 Zeminin birim hacim agırlıgı (γ)

 Zeminin içsel sürtünme açısı (Φ)

 Sürşarj etkisi

 Kazı derinligi

 Kazık çapı

 Beton sınıfı 

 Donatı çapı ve tipi

 Ankraj tipi ve çakma açısı

 Ankraj yatay aralıgı

 Zemin üst kotunun ankraja olan uzaklıgı

Hesaplanan degerler;

 Zemine ve dış yüklere baglı olarak oluşan 
aktif ve pasif toprak itkileri

 Kazık çakma derinligı

 Kesitte oluşan kesme kuvvetleri, maksimum 
moment degeri 

 Bulunan bu degerlere göre boyuna donatı 
alanı, donatı adeti ve enine donatı aralıgı

 Ankraj boyu

 Kuşak kirişi donatı sayısı ve aralıgı

 Tasarıma baglı olarak ortaya çıkan projenin 
Bayındırlık Bakanlıgı 2007 birim fiyatlarına 
göre toplam maliyeti (YTL)



Excel VBA ile Ankrajlı Tasarım

Excel VBA Ankrajlı Sistem Modülünden Bir Görünüm



Örnek Proje Uygulaması

 Program kullanarak tanımlanan zemin önce ankrajsız fore kazık daha 
sonra tek sıra ve çok sıra ankrajlı sistemler şeklinde çözülmüştür.  
Karşılastırma yapabilmek için aynı zemin özellikleri ve dış etkiler 
kullanılarak sadece kazı derinligi degiştirilerek her bir kazı derinligi için 
ayrı ayrı maliyet degerleri bulunmuştur. Maliyet degerleri bulunurken   
20 m genişlik için hesaplar yapılmıştır.

Ankrajsız tasarım için sabit girilen degerler;

 Zeminin birim hacim agırlıgı (γ) = 1.8 t/m3

 Zeminin içsel sürtünme açısı (Φ) = 30

 Sürşarj etkisi (q) = 0 t/m

 Kazık çapı = 0.8 m

 Beton sınıfı  = C20

 Donatı tipi = S420

 Donatı capı = 20 mm



Örnek Proje Uygulaması

Ankrajlı tasarım için sabit girilen degerler;

 Zeminin birim hacim agırlıgı (γ) = 1.8 t/m3

 Zeminin içsel sürtünme açısı (Φ) = 30

 Zemin üst kotu ile ankraj arası düşey mesafe (a) = 1 m

 Sürşarj etkisi (q) = 0 t/m

 Ankraj tipi = B

 Kazık çapı = 0.8 m

 Beton sınıfı  = C20

 Donatı tipi = S420

 Donatı capı = 20 mm

 Ankraj açısı = 15

 Ankraj yatay aralıgı = 2 m



Örnek Proje Uygulaması

12 m Ankrajsız tasarım için program ile buldugumuz degerler;

Dçakma  = 13,33 m

Mmax  = 389 ton.m

AS = 7337 mm2

Don. Adedi 23 adet 

Enine Donatı Aralığı (ϕ10) = 5 cm

Maliyet = 4994 YTL

20 m için Maliyet = 99880 YTL



Örnek Proje Uygulaması

12 m Tek Sıra Ankrajlı tasarım için program ile buldugumuz degerler;

 Dçakma = 5 m

 Mmax =117 ton.m

 AS =14673 mm2

 Don. Adedi = 47 adet

 Enine Donatı Aralığı (ϕ10) = 15 cm

 Kuşak Kirişi 

 Toprak=>  As=1725,4 mm2 Seç.Boy. Don.(ϕ16)=13 ad.

 Kazı => As=1294,1 mm2 Seç.Boy. Don.(ϕ16)=10 ad.

 Etriye Aralıgı (ϕ10) = 15 cm

 Ankraj Boyu  = 2,95 m

 Maliyet = 4510 YTL

 20 m için Maliyet = 90200 YTL



Maliyet Analizi 

DERİNLİK

-------------

SİSTEM TİPİ
6 m 9 m 12 m 15 m 18 m 

Ankrajsız 

Sistem
45920

(6,67 m)

68880

(10 m)

99880

(13,33 m)

124860

(16,67 m)

149840

(20 m)

Tek Sıra 

Ankarjlı 

Sistem

58540

(2,31 m)

74280

(3,51 m)

90200

(4,72 m)

106300

(5,92 m)

130560

(7,31 m)

Çok Sıra 

Ankrajlı 

Sistem

- -
68060

(4 m)

89860

(4 m)

114040

(4 m)

Excel VBA İle Bulunan Maliyet Sonuçları 

(2007 Birim Fiyatları - YTL)



Maliyet Analizi 
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Sonuçlar

 İnşaat Mühendisliginde en önemli hususların başında 

güvenlik ve maliyet gelmektedir. Gereginden fazla 

güvenli bir yapı ekonomik olmayacak, standartların 

altında ekonomik bir yapıda güvenli olmayacaktır. Bu 

nedenlerle İnşaat Mühendisleri hem en güvenli hem de 

en düşük maliyette tasarım yapmak zorundadırlar. 

Derin kazılarda kullanılan iksa sistemleri içinde aynı 

gereklilikler vardır. 

 Yapılan örneklerde de görüldügü gibi ankrajsız, tek 

sıra ankrajlı ve çok sıra ankrajlı destekleme sistemlerinin 

maliyeti kazı derinligi ile dogrudan degişmektedir. 



Sonuçlar

 Çok sıra ankrajlı tasarım yapmak derinligin 8 – 9 

m’ye kadar az oldugu kazılarda pratikte 

uygulanmamaktadır.  Yaklaşık 9 m’den sonra ise çok 

sıra ankrajlı tasarım yapmak tek sıra ve ankrajsız 

tasarıma göre daha avantajlı hale gelmektedir. 

 Ankrajsız tasarım ve tek sıra ankrajlı sistemi 

karşılaştıracak olursak; ankrajsız sistem yaklaşık 10 

m’ye kadar ekonomik, 10 m’den sonra ise ankrajlı 

sistem daha ekonomik hale gelmektedir.



Çalışmada Eksikler

 - Deformasyon dikkate alınmamaktadır.

 - Yanal yatak katsayısı yöntemi ile çözüp 

karşılaştırma yapmak gereklidir.

 - Program üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. 



Dinlediğiniz için Teşekkürler


