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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [İnşaat Mühendisliği ]
	yeri: KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Merve ÇOPAN
	Text12: ANKRAJLI İKSA SİSTEMİNİN PLAXİS 2D PROGRAMI İLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ: İSTANBUL-ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ
	Text20: Geoteknik ve zemin mühendisliği alanında en önemli uygulamalardan olan derin kazılar, iksa sistemleri ve istinat duvarları; dünyada ve ülkemizde sıklıkla uygulanan yöntemlerdir. İnşaat sektöründe son dönemde geliştirilen projelerde derin kazılarda iksa sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Zemin türlerine ve çalışma alanı koşullarına göre uygulanabilen destekleme sistemleri geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışma kapsamında öncelikle derin kazı-destek sistemine etkiyen yanal toprak basıncı teorileri incelenmiştir. İstinat duvarları, derin kazı yöntemleri ve iksa sistemleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. İstinat duvarı çeşitleri olan; ağırlık istinat duvarı, yarı ağırlık istinat duvarı, konsol istinat duvarı, payandalı istinat duvarı, kafes istinat duvarı ve köprü yaklaşım duvarı anlatılmıştır. Derin kazı yöntemleri; açık kazı, içten iksalı kazı, ada kazı, yukarıdan aşağıya kazı, anolu kazı, aç -kapa kazı, kuyu tipi duvar ve ankrajlı kazı açıklanıp destek elemanlarından bahsedilmiştir.          Çalışmanın son bölümünde ise örnek projenin zemin araştırma etütleri yapılmış ve zeminin mühendislik özelliklerinden faydalanılarak belirlenen ankrajlı mini kazık iksa sistemini sonlu elemanlar yöntemi dayanan bilgisayar programı Plaxis 2D kullanarak modellenmesi ve analizi yapılmıştır. 
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