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1.GİRİŞ 

 Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı 

fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin birçoğu doğal kaynaklardan, özellikle de 

madenlerden sağlanmaktadır. İnsan ve toplum hayatında bu denli ve vazgeçilmez bir 

yer tutan madencilik, gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine 

ulaşmalarında en etkin rolü oynayan faktördür. Madencilik sektörü sanayileşmenin 

temel girdilerini üreten bir sektördür. Üretimin ve ihracatın zamanla tarımdan 

sanayiye kayması, sanayi için gerekli olan hammaddelerin nitelikli ve ekonomik 

olarak elde edilmesini gerekli kılmıştır. Madencilik sektörü, gelişmiş sanayi 

ülkelerinin hemen hepsinde ekonomik kalkınmayı başlatan öncü sektör görevini 

üstlenmiştir. Ülkelerin kalkınma ve ekonomik gelişiminde önemli yeri olan 

madencilik ve entegre üretim sanayi, en büyük katma değeri yaratmaktadır. Bu 

nedenle ülkemizde de madencilik sektörünün önemi günden güne artmalıdır.
1
 

Ekonomik önemine rağmen, madencilik sektörü, tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından en riskli sektörler 

arasındadır. Her ne kadar iş sağlığı ve güvenliği konusunda yer altı madenciliği daha 

çok göz önünde bulundurulsa da, açık işletmelerde de gerekli önlemler alınmadığı 

takdirde çok ciddi can kayıplarının yaşanılması kaçınılmazdır. 

Maden üretimine geçmeden önce açık işletme madenciliği mi yoksa yer altı 

madenciliği mi yapılacağına karar verilmesi aşamasında birçok parametre göz 

önünde bulundurulmaktadır. Açık işletme madenciliği üretim hızının yüksek olması 

ve çalışanlar için daha uygun koşulların bulunmasından dolayı avantajlı gibi görünse 

de ilk yatırım maliyeti açısından oldukça yüksektir. Dünyada maden üretiminin 

büyük çoğunluğu açık işletme yöntemiyle yapılmaktadır. 

Açık işletmelerde proje safhasında ilk olarak ele alınması gerekli konu olan, 

ortaya çıkacak şevlerin stabilitelerinin sağlanması, iş güvenliği açısından büyük 

öneme sahiptir. Şevlere verilmesi düşünülen açının arttırılması her ne kadar 

ekonomik yönden istenilir ise de, ortaya çıkabilecek şev bozulmaları nedeni ile 

uğranılacak maddi ve insan hayatı şeklindeki zararlar, elde edilecek avantajları yok 

edebilir. Sonuç olarak; emniyet ile ekonomi arasındaki optimum noktayı yani, şeve 

                                                           
1
 http://www.anafikir.gen.tr/nadir-avsaroglu/252-madencilik-raporu-1-nadir-avsaroglu.html 
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verilmesi gerekli optimum eğim açısını bulmak açık işletmelerde en önemli 

hesaplamaların başında gelmektedir.
2
 

 Son yıllara kadar optimum şev açısının tayini pratik tecrübeye 

dayanmaktaydı. Fakat büyük yatırımlar isteyen maden işletmeciliğinde pratik 

tecrübenin yanında ilmi çalışmaların ve elde edilen neticelerin pratiğe dökülmesinin 

faydalı olacağı şüphesizdir.
3
 

Bu etüdün amacı, şev stabilitesi konusunda kaya mekaniğinin yerini, bu 

konuda yapılan araştırmaları, şev duraylılığına matematiksel yaklaşımı ve bu 

yaklaşımda kullanılan parametlerin tayinini, şevin duraylı olmadığı durumlarda hangi 

çalışmaların yapılabileceğini inceleyerek, emniyetli şekilde açık işletme 

faaliyetlerinin sürdürülebilmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://orhankural.net/wp-content/uploads/2012/12/madencilikte-%C3%B6zel-konular-

%C3%B6dev.pdf 
3
 http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/3c5b2affa12eed8_ek.pdf 

http://orhankural.net/wp-content/uploads/2012/12/madencilikte-%C3%B6zel-konular-%C3%B6dev.pdf
http://orhankural.net/wp-content/uploads/2012/12/madencilikte-%C3%B6zel-konular-%C3%B6dev.pdf
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2.AÇIK İŞLETME MADENCİLİĞİ 

 

Açık ocak madenciliğinin bilinen en eski madencilik faaliyeti olduğu 

sanılmaktadır. Genel olarak yerin üstündeki veya ekonomik derinlikteki maden 

yataklarının çeşitli yöntem ve araçlarla kazılması, yüklenmesi ve taşınması için 

yapılan tüm çalışmalara açık işletmecilik denilmektedir. Maden yatağındaki kömür 

veya cevherin kazılmasından önce, maden yatağının üzerindeki örtü tabakaları ve 

aralarında bulunan kayaçlar da kazılıp yüklenerek en yakın ve en uygun bir yere 

taşınır. Açık işletmecilikte bu işleme örtü kazısı veya dekapaj denilmektedir 
4
 

Açık işletmeler yeraltı işletmesine göre daha büyük kapasitelerde ve daha 

düşük üretim maliyetiyle çalışırlar. Ancak üretim derinliği arttıkça kaldırılacak örtü 

miktarının artması, açık işletmenin ucuzluğunun azalması nedeniyle bu yöntem belli 

derinliğe kadar uygulanabilir. Dünyada açık ocak madenciliğinde döner kepçeli kazı 

sistemi, ekskavatör –kamyon kazı sistemi ve kombine sistemler kullanılmaktadır. 

Açık işletmelerde delme, patlatma, kazı-yükleme, taşıma ve dökme olmak üzere beş 

temel işlem yapılmaktadır. Ocak planlamasında; jeoloji, jeoteknik ve hidrojeolojik 

koşullar, rezerv yayılımı, topoğrafya, ekipman, nakliyat sistemleri, enerji temini, 

ekonomik faktörler ve maliyet, cevher çeşidi, ocak ve basamak şev açıları, basamak 

yüksekliği, yol eğimleri, cevher zenginleştirme ve pazarlama olanakları vb. 

parametreler dikkate alınmaktadır. 

Yerüstü maden işletmelerinde yaşanabilecek kazalar yapılacak mühendislik 

çalışmaları ile en aza indirilebilir. Bunun için üretime başlanmadan önce arazinin 

yapısı ile ilgili yapılacak detaylı araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Proje 

tamamlandıktan sonra her aşamada sürekli takip ve kontrol, olası kazaların 

oluşmasını engelleyecektir.
5
 

  

 

                                                           
4
 Adnan Konuk-Mete Göktan, Açık İşletme Madenciliği Ders Kitabı,2.basım, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi,1999 
5
 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Rehberi, Yayın No:43,Ankara:2011,s.108-109. 
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Şekil 1. :Açık işletme madenciliği(Eti Maden Emet İşletmesi)
6
 

 

 

2.1.Şev Stabilitesi İle İlgili Tanımlamalar 

 

 

 

Şekil 2. :Şev Geometrisi Elemanları 

 

                                                           
6
 http://www.etimaden.gov.tr/emet-37s.htm 
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Şev için genel anlamda bir tanım yapmak gerekirse bu tanım “doğal veya 

yapay oluşturulmuş bir zemin kitlesini sınırlayan eğik yüzey “ olarak verilebilir. Eğik 

yüzey bir düzlem olabileceği gibi birbirlerini takip eden düzlemlerden de oluşabilir. 

Bir şevin analiz edilmesi sırasında şeve ait bilinmesi parametreler Şekil 2’de 

gösterilmiştir.
7
 

Şev Açısı: Bir şevin yatayla yaptığı açıya ‘Şev Açısı’ veya ‘Eğim Açısı’ 

denilir.  

Genel Şev Açısı: Şev topuğundan şev tepesine çizilen hattın yatayla yaptığı 

açıdır. Şev profili içbükey ise şevin alt kısmının açısı genel şev açısı olarak alınır, 

ancak daha dik olan üst kısım için ayrı analiz yapılır. Şev profili dış bükey ise genel 

şev açısını, şev topuğundan şev tepesine uzanan hat belirler, ancak daha dik olan 

şevin alt kısmı için ayrı analiz yapılır. 

Kritik Şev Açısı: Belirli bir yükseklikteki şevde stabilite bozulmadan 

verilebilecek maksimum yüksekliktir.  

Kritik Şev Yüksekliği: Bir şeve, çekme gerilmeleri etkisi altında bulunan 

kısmında çatlaklar oluşmadan verilebilecek maksimum yüksekliktir.  

Şev Yüksekliği: Şev tabanı ile üst yüzeyi arasındaki düşey uzaklıktır.
8
  

Doğrultu: Mostra, eklem, fay yüzeyi gibi eğik bir düzlem üzerindeki yatay 

hattın kuzey ile yaptığı açıdır. 

İçsel Sürtünme Açısı(Ø): Kaya veya zemin içinde bir yüzeyde etkin olan 

dikey (normal) ve makaslama gerilmeleri arasındaki maksimum yatıklık açısı, 

kaymaya karşı koyan malzeme özelliği. 

Süreksizlik: Kaya kütlesi içinde sağlam kaya bloklarını birbirinden ayıran 

fay, eklem, tabakalanma düzlemi, dilinim vb. jeolojik yapısal eleman, zayıflık 

düzlemi. 

Yatım: Bir süreksizlik düzleminin veya şev aynasının yatayla yaptığı 

maksimum açı. 

Kohezyon (c) : Aynı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine denir. 

                                                           
7 Erdal Şekercioğlu, Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi, Jeoloji Mühendisleri Odası 

Yayınları, Ankara, 2007 
8
 Erçin Öz, Şev stabilitesi ve Mühendislik Uygulamaları, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, Ağustos 2007, s.6. 
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Eklem: Düzlemsel veya hafif kıvrımlı çatlak veya fisür olup birbirine 

yaklaşık paralel olarak oluşan bir dizi eklem, “eklem takımı” olarak adlandırılır. 

Şev Topuğu: Şevin yüzeyi ile şev tabanının kesim noktasına ‘Şev Topuğu’ 

denilir.  

Şev Stabilitesi: Şev düzlemi altında ve arkasında bulunan toprak kütlesinin, 

kayma, yıkılma veya göçme tehlikelerinin varlığının araştırılmasına ‘Şev Stabilitesi’ 

incelemesi denilir.  

Şev Kayması: Kritik şev açısı veya kritik şev yüksekliği değerlerinin aşılması 

ile şev stabilitesi bozulur. Bunun sonucu şev altındaki ve arakasındaki toprak kütlesi 

aşağı ve dışa doğru yer değiştirir. Bu hareket ‘Şev Kayması’ olarak adlandırılır.
9
 

 

2.2. Şev Duraylılığı Analizlerinin Amacı 

Kazı, yol dolgusu, dolgu tipi baraj, pasa, atık yığını ve açık işletme 

madenciliğindeki şevlerinin ekonomik ve güvenli şekilde tasarımı için aşağıda 

belirtilen iki aşama esas alınarak şev duraylılığı analizleri yapılır  

Ön analizler: Kritik olabilecek jeolojik, hidrojeolojik, malzeme ve çevre 

koşullarının belirlenmesi ve ekonomik değerlendirme yapılması. 

Ayrıntılı analizler: Şev duraysızlığının özelliklerinin, tekrarlanma sıklığının 

araştırılıp, tasarıma gidilmesi ve iyileştirme yöntemlerinin belirlenmesi. 

Şev duraylılığı analizlerinin başlıca amaçları; 

- Değişik koşullar altında farklı özellikteki şevlerin duraylılığının araştırılması, 

- Şev yüksekliği ve şev açısı gibi şev tasarımı parametrelerinin tayini amacıyla şev ve 

malzeme parametrelerinin birbirine bağlı değişimlerinin incelenmesi (örnek bir 

duraylılık analizi / sensitivity analysis) (Şekil 3.). 

-Kayma (duraysızlık) mekanizmasının belirlenmesi, 

- Şevin yeniden tasarımlanması ve iyileştirici (duraylılığı arttırıcı) yöntemlerin 

belirlenmesi, 

- Deprem, yoğun yapılaşma, trafik vb. gibi etkilerden kaynaklanan dış yüklerin şev 

duraylılığı üzerindeki etkilerinin araştırılması 
10

 

                                                           
9
 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ,Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Rehberi, Yayın No:43,s.110-111. 
10

 Murat Sarıdede,Pozantı otoyolu Kemerhisar-Eminlik Kesiminde (km:312+000-327+000) Açılan 

Şevlerin Duraylılık Değerlendirmesi,Yüksek Lisans Tezi,Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü,Haziran 2011,s.10. 
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Şekil 3. : Güvenlik katsayısının şev yüksekliği ve şev açısına bağlı değişimini 

gösteren duraylılık analiz sonuçları
10

 

 

2.3.Şev Duraylılığına Etki Eden Faktörler 

Açık işletmelerde oluşturulan şevlerin davranışına ilişkin yürütülen ayrıntılı 

çalışmalar duraylılığa şev geometrisi, jeolojik yapısal özellikler, yer altı suyu 

koşulları ve malzemenin özellikleri gibi faktörlerin etkilediğini ortaya koymuştur.
11

 

 

2.3.1. Şev Geometrisi ve Jeolojik Yapısal Özellikler 

Kaya içinde açılan şevlerde herhangi bir duraysızlığın kinematik olasılığı ve 

türü şev geometrisi ve konumu ile jeolojik yapı tarafından belirlenir. Bu bakımdan; 

-şev yüksekliği 

-şev açısı 

-Süreksizliklerin eğimi ve eğim yönü, 

-süreksizliklerin boyutu(sürekliliği),sıklığı, 

-gerilme çatlağının derinliği(mevcutsa) belirlenmelidir.
11 

 

2.3.2. Yeraltı Suyu Koşulları 

Heyelanlara sık rastlanıldığı Norveç'te yapılan istatistiklere göre, kayma 

frekansı karların eridiği Nisan ile yağışın bol olduğu Ekim aylarında yükselmektedir. 

                                                           
11

 Abdurrahim Özgenoğlu, Madencilikte Şev Duraylılık Analizi Yaklaşımları, Madencilik Dergisi, 

Sayı:25/1,Mart:1986,s.22. 
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Yağan yağmur ve eriyen karın şev stabilitesi üzerindeki etkilerinden en önemlisi, 

kayaların ve çatlakların kayma mukavemetlerini azaltmasıdır.
12

 

Yer altı suyunun şev duraylılığına etkisi çok yönlü olup en önemlisi, çatlak 

suyu basıncı olarak ve boşluk suyu basıncı olarak olası kayma yüzeylerindeki 

makaslama dayanımını azaltmasıdır. Şev duraylılığındaki kritik önemine karşın en az 

araştırılan parametre yer altı su basıncıdır. Bunun nedeni ise, kaya kütlesindeki su 

basıncı dağılımı hakkında fikir verebilecek yöntemlerden ikisinin de (kaya kütlesinin 

geçirgenliği ve yer altı su seviyesinin göz önüne alınarak yer altı su akış yönlerinin 

saptanması ve sondaj kuyularındaki su seviyelerinin ya da piyezometrelerle su 

basıncının ölçülmesi) uygulama ve yorumlamada zorlukları içermesidir. Dolayısıyla, 

duraylılık analizleri ya gözlemlere dayanan su koşulları için ya da genellikle 

uygulandığı üzere değişik su durumları varsayılarak “hassasiyet analizi” şeklinde 

yürütülür.
11 

 Hoek, Bray ve Braw suyun duraylılığı azaltan diğer etkilerini şöyle 

sıralamamışlardır; 

-Şev tepesindeki ya da yüzeydeki gerilim çatlağını doldurarak yarattığı yanal 

etki ile kaymayı oluşturan kuvvetlerin artmasına neden olur. 

-Patlatmanın yarattığı hidrodinamik şok boşluk su basıncında artmalara neden 

olarak makaslama dayanımını azaltır. 

-Süreksizlikleri, boşlukları dolduran su (rutubet olarak) kayanın birim 

ağırlığını artırarak makaslama gerilmesinde azda olsa artışa neden olur ki. Bu 

duraylılığı azaltır. 

-Kışın yer altı suyunun donması çatlakların genişlemesine ve drenaj yollarının 

kapanarak su basıncının artmasına neden olabilir. 

-Hem yüzey toprağının hem de çatlaklardaki dolgunun erozyona uğraması 

duraylılığı azaltır.  

-Örtü tabakasını oluşturan toprak ya da atık malzemelerin “sıvılaşmaya” 

uğramasına neden olabilir. 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/3c5b2affa12eed8_ek.pdf 
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2.3.3. Malzeme Özellikleri 

Şev duraylık analizinde kullanılan malzeme özellikleri; 

- Kohezyon 

- İçsel sürtünme açısı 

- Kaya ya da zeminin yoğunluğudur. 

Bu parametreler denge sınırı yöntemine göre güvenlik katsayısının 

hesaplanmasında kullanıldığından özellikle kohezyon ve içsel sürtünme açısındaki 

küçük değişiklikler güvenli şev yüksekliği ve şev açısında önemli değişiklikler 

meydana getirmektedir. Yukarıda bahsedilen üç ana faktöre ek olarak patlatmadan 

oluşan sismik ivmenin yarattığı kuvvetler, kaya kütlesinin dayanımı, şevdeki 

gerilmeler ve deformasyonlar, şevin planda ve kesitte görülen bükeyliği, iklim 

koşulları ve zaman da ayrıntılı şev duraylık analizlerinde dikkate alınmalıdır.
13

 

 

2.3.3.1. Şevlerde Malzeme Özelliklerinin Tayini   
 

Kaya ve zeminde açılan şevlerin stabilite analizleri genellikle denge sınırı 

analizi ile yürütülür. İçsel Sürtünme açısı, kohezyon ve birim hacim ağırlıklar bu 

yöntemin uygulamasında gerekli malzeme özellikleridir.  

Kohezyon ve sürtünme açısı, laboratuar veya arazide yapılacak deneyler 

sonrası makaslama gerilmesi ile normal gerilme (kayma yüzeyine dik etki eden 

kuvvetlerin yarattığı gerilme) arasındaki ilişkinin kurulması ile bulunur. 

Laboratuarda direkt makaslama testlerinin yapılması ile belirlenen kohezyon 

ve içsel sürtünme açısı parametrelerini tanımlamak için makaslama gerilmesi-normal 

gerilime" grafiğinden yararlanılabilir (Şekil 4.) . Bu grafik bir kayaç karot örneğinin 

içerdiği süreksizlik düzlemi koyunca kaymasını sağlayacak bir gerilimin 

uygulanmasıyla elde edilen sonuçlanın gösterildiği basitleştirilmiş bir şekildir. 
14

 

 

                                                           
13

 Özgenoğlu, s.12. 
14

 Yeliz Küçüker, İzmir ve Yakın Yöresindeki Şeyllerde Açılan Şevlerin Stabilite Açısından 

Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,İzmir,2012,s.72-73. 
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Şekil 4. :Kaymaya neden olan makaslama gerilmesi ile normal gerilme arasındaki 

ilişki
15

 

 

Hoek ve Bray (1977) kaya şev duraylık analizlerinde şevi oluşturan kaya 

kütlesinin geometrisinden sonra gelen en önemli faktörün kayma yüzeyinin 

makaslama dayanımı olduğunu belirterek bunda olacak küçük değişikliklerin güvenli 

şev yüksekliği ya da şev açısından önemli değişikliklere neden olacağını 

vurgulamışlardır. Birçok süreksizlik düzlemini ve kaya malzemesi yenilmesini içeren 

karmaşık bir yenilme mekanizmasının beklendiği durumlarda makaslama deney 

sonuçları şev dizaynında direkt olarak kullanılmayıp kaya kütlesinin arazide 

beklenen davranışına göre değiştirilmelidir. Ayrıca, süreksizlik yüzeyleri makaslama 

dayanımının, ayrışma etkisi, yüzey pürüzlülüğü, suyun varlığı ve basıncı ve ölçek ile 

değişeceği unutulmamalıdır.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Küçüker,s.74. 
16

 http://orhankural.net/wpcontent/uploads/2012/12/madencilikte-%C3%B6zel-konular-

%C3%B6dev.pdf    

http://orhankural.net/wpcontent/uploads/2012/12/madencilikte-%C3%B6zel-konular-%C3%B6dev.pdf
http://orhankural.net/wpcontent/uploads/2012/12/madencilikte-%C3%B6zel-konular-%C3%B6dev.pdf
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2.4.Şev Stabilite Analizleri Planlaması 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. :Açık işletme şevlerinin stabilite analizleri
17

 

                                                           
17

 E.Hoek&J.W.Bray, Kaya Şev Stabilitesi,TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını,1991,s.16. 

1.Hava fotoğrafları, arazi haritaları ve karotlardan elde 

edilecek jeolojik verilerin toplanması 

 

2. Önemli Jeolojik yapıları saptamak için toplanan 

jeolojik verilerin ön analizi. Bu oluşumların öngörülen 

açık işletme şevleri açısından incelenmesi ve kayma 

olasılıklarının tespit edilmesi 

 

3. Önemli arızaların bulunmadığı ya da 

kaymanın önemli olmayacağı şevlerin 

saptanması. Bu tip şevler için daha ileri 

bir şev analizine gerek yoktur. 

 

6.Süreksizlik yüzeylerinin 

(Özellikle killi yada kaygan 

yüzeyli) makaslama deneyleri 

 

9. Açık işletme dizaynı yönünden,kayma olasılığı fazla olan şevlerin 

incelenmesi.Alınabilecek önlemler: 

a.Şev açılarının yatırılması, 

b.Drenaj yada özel durumlarda kaya sapmaları yada gerdirilmiş çelik 

halatlarla şevin stabil hale getirilmesi 

c.Kayma olasılığı kabullenerek,kaymayı önceden tespit edecek ölçüm 

önlemlerinin alınması 

 

8.Dairesel,düzlemsel yada kama tipi kaymalar için denge 

sınırı teknikleri kullanılarak 5.,6.,7. Maddelerdeki ayrıntılı 

bilgiler açısından kritik şev bölgelerinin analizlerinin yeniden 

yapılması.Havanın etkisi,devrilme yada patlatmadan meydana 

gelecek hasarların sebep olabileceği diğer kayma 

olasılıklarının araştırılması 

 

7.İşletme sırasında yer altı su 

seviyesindeki değişiklikleri 

kontrol etmek ve yer altı su 

akış durumu ve basınçlarını 

saptamak için sondaj 

deliklerine piyezometreler 

yerleştirilmesi 

 

5.Arazi haritaları ve 

sondaj logları vasıtasıyla 

kritik şev bölgelerinin 

ayrıntılı jeolojik 

araştırılması 

 

10.Şev açılarının dikleştirilmesinden 

meydana gelecek maliyet azalması 

stabiliteyi artırma yöntemlerinin dizayn ve 

uygulama masraflarından çok ise, şevlerin 

drenaj yada sağlamlaştırılma ile stabil 

duruma getirilmesi.Kaya kütlesinin drenaj 

özelliklerini saptamak için ek arazi 

ölçümleri gerekir. 

 

11.Can ve ekipman tehlikeye atmaksızın, 

kayma olasılığını kabul ederek kaymayı 

önceden tahmin edebilecek çalışmaları 

yürütmek. En güvenilir önceden tahmin etme 

yöntemi şev deplasmanlarının ölçülmesi 

esasına dayanır.  

 

4.Kayma oluşturabilecek süreksizlikler bulunduran 

şevlerin saptanması, işletmenin herhangi bir 

aşamasında, kaymaların önemli sorunlar yaratacağı 

şevlerin daha ayrıntılı incelenmesi için işaretlenmesi 
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2.5.Saha İncelemesi ve Jeolojik Veri Toplanması 

 Kaya kazılarının tasarımı çoğu zaman sahada gözlemsel çalışmadan 

başlayan, seçici ve nihai tasarım ile devam eden tekrarlı bir süreçtir. Bu süreç, saha 

koşullarına özgü ve proje gereksinimleri için giderek daha ayrıntılı tasarım 

verilerinin toplanmasını içerir. Genel olarak, tam bir incelemenin üç aşaması 

sırasıyla şu şekildedir;  

• Ön etüt: Yayınlanmış jeolojik haritaların ve raporların incelenmesi, hava 

fotoğraflarının değerlendirilmesi, yerel deneyimlerin toplanması, mümkün olduğu 

takdirde benzer jeolojik koşullarda açılmış şevlerin performansının incelenmesine 

yönelik arazi gezileri ve mostraların sınırlı olması durumunda jeofizik çalışmaları.  

• Güzergâh seçimi/Açık ocak şevi ön tasarımı: Projede alternatif güzergâh 

değerlendirmeleri bulunduğu zaman; her bir güzergâh için mostra haritalama, örtü 

kalınlığını bulmak için jeofizik ve kaya özellikleri için de indeks özellikleri olmak 

üzere sınırlı incelemeler yapılabilir. Bir açık maden ocağı için genellikle sahada 

inceleme programı sırasında derlenmiş önemli miktarda jeolojik bilgi mevcuttur. Bu 

bilgiler çoğu zaman haritalama, jeofizik ve sondajlar olup, jeoteknik bilgiler bu 

kaynaklardan temin edilebilir.  

• Ayrıntılı incelemeler: Nihai tasarım genellikle yapısal jeolojiyi incelemek 

için mostraların ve mevcut kazıların haritalanmasını, örtü kalınlığı ve özellikleri 

hakkında bilgi edinmek için araştırma çukurlarının açılmasını ve derindeki kaya 

koşullarını incelemek için de elmaslı sondajların yapılmasını gerektirir. Sondaj 

işlemleri, yapısal jeoloji hakkında bilgi edinmek için yönlü karot alınmasını ve 

yeraltı suyu ölçümleri ile bazen geçirgenlik ölçümü için piyezometre 

yerleştirilmesini içerebilir. Kaya dayanım deneyleri laboratuvarda karotlar üzerinde 

süreksizliklerin sürtünme açısının belirlenmesini, tek eksenli basınç dayanım 

deneylerini ve ıslak kararlılık deneylerini kapsayabilir. 

Gerek saha koşulları ve gerekse şev tasarımları büyük değişimler gösterdiği 

için, inceleme programlarının tipi ve sayısı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.  
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Bunun anlamı, her incelemenin kendine özgü olmasıdır. Kaya şev tasarımına 

uygulanan tek genel kural, jeoloji, kaya dayanımı ve yeraltı suyu hakkında bilgilerin 

gerekli olmasıdır. (Wyllie ve Mah, 2004)
18 

 

2.6. Kayma Türü Yenilmeler 

Kaymaya karşı koyan kuvvetlerin kaymaya neden olan kuvvetlere eşit olduğu 

durum, yani güvenlik katsayısının kuramsal olarak 1’e eşit olduğu durum denge 

durumudur.  

Eğimli bir düzlem üzerinde duran bir bloğun durabilitesini tanımlayan tüm 

eşitlikler, kaymayı teşvik edici kuvvetlerin kaymaya karşı koyan kuvvetlerle 

dengelendiğini varsayan “denge sınırı” yöntemine dayandırılmaktadır. Şevlerin 

durabilitelerinin belirlenmesi ve karşılaştırması kapsamında denge sınırı kadar 

önemli bir gösterge de şev güvenlik katsayısıdır. Bununla ilgili açıklamalar ilerleyen 

bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

Yerçekimi kuvveti nedeniyle, şevin daha yüksekte olan kısmının potansiyel 

enerjisi daha fazladır ve şev malzemesinin ve/veya süreksizliklerinin dayanımı izin 

verdiği sürece daha aşağılara inmek ister. Bu şekilde, şevlerde yenilmeye neden olan 

kuvvetler ile yenilmeye karşı koyan kuvvetler arasında bir denge oluşur. Bu denge 

“yenilme” yönünde bozulana dek şev duraylıdır. 
19

 

Stabilitenin süreksizliklerce kontrol edildiği şevlerde; öncelikle, oluşan 

kuvvetlerin göz önüne alınmadığı, dayanım parametresi olarak yalnız sürtünme 

açısının ve şevdeki süreksizliklerin yönelim/yatımlarının dikkate alındığı kinematik 

analiz yapılır.  

Yapılan analizler sonunda yenilme olasılığı olan şevler, yenilmeye neden 

olabilecek süreksizlikler ve olası yenilmenin türü belirlenir. Bu tür ortamda 

genellikle kama kayması, düzlemsel kayma, dairesel kayma ve devrilme türü 

yenilmeler gözlenir.  

Örtü tabakasını oluşturan toprak, zemin ya da ufalanmış-ayrışmış kayaçlarda 

ise belirgin bir yapısal süreksizlik görülmediğinden, yenilme kaymaya karşı direncin 

                                                           
18

 Mustafa Özgür Keskin, Çukurova yöresi kuvarsit işletmelerinde bilgisayar destekli şev dizaynı ve 

şev stabilite analizleri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim 

Dalı Doktora Tezi,Adana:2008,s.32 
19

 Abdurrahim Özgenoğlu,Açık isletmelerde şev stabilitesi analizi, Maden Mühendisliği Açık Ocak 

İşletmeciliği El Kitabı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası,2005,s.337-387. 
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en az olduğu noktalar boyunca, yani genellikle gözlendiği gibi dairesel bir yüzey 

boyunca yer alır ve dairesel kayma gözlemlenir. Bu tür ortamlarda oluşan şevlerin, 

duraylılık analizleri yüksek bir hassasiyet ve doğrulukta yürütülebilmektedir.
20

 

 

2.6.1. Düzlemsel Kayma 

Düzlemsel kayma, eğimi şev eğiminden küçük olan düşük dayanımlı zayıf bir 

düzlem üzerindeki kütlenin kazı boşluğuna doğru hareket etmesidir. Diğer bir 

deyişle, doğadaki kayaçların fay, tabaka, çatlak, fay vb. gibi süreksizlik yüzeyi 

boyunca, sınırlı bir şekilde aşağıya doğru hareket etmesine düzlemsel kayma 

denilmektedir. Yamaç topuklarında yapılan kazılar, yamaçlara fazla yük konulması, 

ayrışma, yüzey ve yer altı suları, farklı litolojideki kayaç ardalanması ve yerçekimi 

gibi faktörler doğada düzlemsel kaymaları oluşturan başlıca nedenler arasında yer 

almaktadır. 

Düzlemsel bir yenilme olabilmesi için bazı geometrik koşullar sağlanmalıdır 

(Hoek ve Bray, 1981; Piteau ve Martin, 1982). Bunlar; 

Kaymanın geliştiği düzlemin doğrultusu, şev yüzeyine paralel veya paralele 

çok yakın (yaklaşık ±20º içinde) olmalıdır. 

 Kayma düzlemi, şev yüzeyini kesmelidir; yani, düzlemin eğimi, şev 

yüzeyinin eğiminden küçük (ψf> ψp) olmalıdır. 

 Kayma düzleminin eğimi, aynı düzlemin sürtünme açısından büyük (ψp> Ф) 

olmalıdır. 

 Kayma yüzeyinin üst ucu, ya üst şevi ya da bir çekme çatlağını keser. 

 Kaymanın yanal sınırlarını belirlemek için, kaymaya karşı ihmal edilebilir 

direnç sergileyen salıverme yüzeylerinin bulunması gerekir.  

Şekil 6. ’da, bir kaya bloğunun şev yüzeyini kesen bir düzlem üzerinde kaydığı 

düzlemsel yenilme görülmektedir. 

Kaymanın oluşması için aşağıdaki koşulun sağlanması gerekmektedir. 

ψf> ψp> Ф  

Burada; ψf: Şevin eğim açısı 

ψp: Süreksizliğin eğim açısı 

Ф: İçsel sürtünme açısı
21

 

                                                           
20

 Küçüker, s.71. 
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Şekil 6. :Düzlemsel yenilme oluşturan düzlemleri gösteren enine kesit
22

 

 

2.6.2. Kama Tipi Kayma  

Kama tipi yenilme bir doğru boyunca kesişen iki süreksizliğin oluşturduğu 

tetrahedral bir kama bloğunun, eğimi şevinkinden daha yatık olan kesişme hattı 

boyunca öne doğru hareket etmesi sonucu meydana gelir. Kama tipi yenilme 

analizlerinde stereonetler kullanılır. Kamanın şekli, arakesit çizgisinin yönelimi ve 

kayma yönü stereonet ile belirlenebilmektedir. Hareketlerin yörünge, hız ve ivme 

v.b. açısından irdelenmesi esasına dayanan kinematik analiz yönteminin amacı, 

kaymaya neden olabilecek potansiyel duraysız kamaları belirlemektir. Şekil 7.’de 

kama tipi kaymanın oluşum şekli görülmektedir. 

 

Şekil 7. : Kama tipi yenilmenin genel görünüm
23

 

                                                                                                                                                                     
21

 Kadir Karaman, Taşönü (Trabzon-Araklı) Kalker Ocağındaki Şevlerin Duraylılık Açısından 

İncelenmesi,Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim 

Dalı Yüksek Lisans Tezi,2011,s.4-5. 
22

 Karaman,s.5. 
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Kama tipi kayma için genel koşullar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır; 

• İki düzlemin arakesiti daima bir çizgidir. Stereonet üzerinde arakesit çizgisi, 

düzlemlere ait iki büyük dairenin kesiştiği nokta ile temsil edilir ve çizginin yönelimi 

o çizginin gidişi ve dalımı ile tanımlanır. 

• Arakesit çizgisinin dalımı şevin eğim açısından küçük ve iki düzlemin 

sürtünme açılarının ortalamasından büyük olmalıdır. 

• Kaymanın oluşması için, arakesit çizgisinin şev yüzeyini kesmesi gerekir. 

Genelde, kinematik analizler sonucu stereonet üzerinde belirlenen alana iki 

süreksizliğin kesişim noktasının düşmesi halinde kayma oluşabilir. Stereonet 

üzerinde yapılan değerlendirmeler kama tipi yenilmenin kinematik olarak mümkün 

olup olmadığını göstermektedir. 
24

 

 

2.6.3. Dairesel Kayma 

  Şev stabilitesini kayayı bir takım bloklarla bölen tabakalaşma düzlemleri ve 

eklem takımları gibi jeolojik oluşumlar etkilemektedir. Bu koşullar altında kayma 

yüzeyi bir ya da daha fazla süreksizlikle belirlenir. Zeminde açılan şevlerde ise, bu 

tip belirgin bir yapısal süreksizlik görmek olanaksızdır. Bu nedenle kayma, şevde 

kaymaya karşı direncin en az olduğu noktalar boyunca oluşur. Zeminlerde meydana 

gelen bu tip şev kaymalarının incelenmesi sonucu, kayma yüzeyinin genellikle 

dairesel biçimde olduğu görülmüştür. Bu gözlem birçok stabilite kuramına esas 

olmuştur. 

Şevin açıldığı kayayı ya da zemini oluşturan birçok parçalar, şevin 

boyutlarına göre çok küçük ve şekillerinde ötürü birbirine bağlı bulunmuyorlarsa 

dairesel kayma koşulları ortaya çıkmış olur. Bu nedenle kıvrılmış kayalardan oluşan 

büyük toprak harmanları genellikle zemin gibi hareket eder ve bunlardan büyük 

çapta dairesel kaymalar meydana gelir. Herhangi bir işletme ya da cevher hazırlama 

tesisinin çok ince öğütülmüş artıklarından meydana gelen birkaç metre 

yüksekliğindeki şevlerde bile dairesel kayma düzlemleri oluşur. Son derece altere 

olmuş ve ayrışmış kayalarda bu tip kaymalar beklenir. 
25

 

                                                                                                                                                                     
23

 Karaman,s.6. 
24

 Karaman,s.6. 
25

 E.Hoek&J.W.Bray, Kaya Şev Stabilitesi,TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını,1991,s.226-

228. 
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Şekil 8.  :Dairesel kayma 

 

2.7.Kayma Dışı Yenilmeler 

Bu tür yenilmelerde, yenilme mekaniğinin gereği olarak kayma oluşuyorsa da 

edilgen niteliktedir. Bunları da üç gruba ayırmak mümkündür.  

a)- Devrilme türü yenilmeler  

Kaya bloklarına ait ağırlık vektörünün taban alanı dışına düşmesi devrilme 

tipi yenilmeye sebebiyet vermektedir.(Şekil 9)  

Devrilme tipi yenilmenin oluşabilmesi için, şev içine doğru eğimli 

süreksizliklerin eğim yönü, şevin eğim yönünden en fazla 10º sapma göstermeli; şev 

yüzeyine paralel bir dizi blok oluşmalıdır. Düzlemlerin eğimi düzlem arası kayma 

oluşmaya yetecek kadar büyük olmalıdır. Ayrıca blokların en/yükseklik oranı da 

devrilme üzerinde etkili olmaktadır. Kayma, sadece uygulanan gerilmenin yönü 

bloğun normali ile süreksizlik yüzeylerinin sürtünme açısından (Ф) büyük olduğu 

zaman gerçekleşir. 

Devrilme tipi yenilme analizlerinde, düzlemsel ve kama tipi kaymalara 

benzer şekilde, ilk olarak yapısal jeolojinin analizi yapılarak, bu koşulun mevcut 

olması halinde, devrilme yenilmesine özgü duraylılık analizi yapılır.
26

 

b)- Kaya düşmeleri ve blok akması  

c)- Kayanın alterasyonu sonucu dökülmeler.  

 

                                                           
26

 Karaman,s.6-7. 
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Şekil 9. :Devrilme Türü Yenilme 
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3.ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİ 
 
 

Kaya şevlerin duraylılık analizleri için çeşitli yollar ileri sürülmekte ve herkes  

tarafından belli koşullar altında kolayca uygulanabilecek çözüm ve çizim yöntemleri 

bulunmaya çalışılmaktadır. Fakat doğa da bir durum diğerine uymamakta, 

süreksizliklerin eğimi, yüksekliği, çatlak geometrisi, pürüzlülüğü, dolgu malzemesi 

ve su durumu her zaman değişebildiğinden, kaya şevlerin stabilitesi için, bugüne dek 

herkes tarafından uygulanabilecek bir formül, bir abak bulunmamıştır. Bununla 

beraber birçok araştırıcı, çeşitli analiz yöntemleri önermiştir. En çok kullanılan 

duraylılık analiz yöntemleri şunlardır:  

• Ampirik yöntemler,  

• Gerilme analiz yöntemleri;  

• Fotoelastisite yöntemleri,  

• Sonlu elemanlar yöntemi,  

• Limit denge yöntemi,(Denge Sınırı)  

• Stereografik izdüşüm yöntemi,  

• Fiziksel model yöntemleri;  

 • Hareketsiz ölçekli (scaled) model yöntemi,  

• Hareketli (kinematik) model yöntemi.
27

 

 

Bu etütte şev stabilite analizlerinde 4 ana yöntem olan  

a) Ampirik yöntemler 

b) Gerilme analizi yöntemi 

c) Strerografik izdüşüm yöntemi 

d) Denge sınırı yöntemi ele alınacaktır. 
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3.1. Ampirik Yöntemler 

Ampirik yöntem daha önceki deneyimlerle model ve prototip üzerinde 

yapılan ölçümlere dayanır. 
28

 

Ampirik yöntem, duraylılığın süreksizlik sistemleri tarafından denetlendiği 

kaya kütlelerinde duraylı ve duraysız olabilecek şevlerin ayırt edilmesi amacıyla, 

ayrıntılı analizlere başlanmadan önce yararlanılan pratik bir yöntemdir. Bu 

yöntemde; düzlemsel, kama ve devrilme türü duraysızlıklar incelenir ve sadece 

süreksizliklerin yönelimi, şevin yönelimi, süreksizlik yüzeylerinin içsel sürtünme 

açısı dikkate alınır. Bunların dışında kalan kohezyon, dış yükler, yer altı suyu 

koşulları, şev geometrisi ve kayan kütlenin ağırlığı ve dinamik yükler gibi faktörler 

ise göz ardı edilir. 

Bu nedenle ampirik yöntemler daha çok bir ön değerlendirme yöntemi olarak 

kabul edilir. Ampirik analizde aşağıda belirtilen 2 aşama izlenir; 

1.Aşama: Stereografik izdüşüm tekniğiyle şevin büyük dairesi ile 

süreksizliklerin büyük daireleri ve kutup noktaları stereonete işlenir. 

2.Aşama: Yönelimler ve içsel sürtünme açısı dikkate alınarak, duraysızlık 

türü saptanır.
29

 

 

3.2.Gerilme Analizi Yöntemi 

Gerilmenin fazla olduğu ortamlarda yapılan kazılara verilecek eğimlerin 

bulunmasında, sürekli ortamlara uygulanan elastisite ve sonlu elemanlar yöntemi 

uygulanarak kaya şevlerinin stabilite analizleri yapılmaktadır. Fakat kaya şevlerinin 

stabilitesinde, şevlere gelen gerilmeler, çok yüksek olmadığından ve kaya kütleleri 

süreksizliklerle sınırlanmış bulunduğundan, ortam yüksek basınçlı ve sürekliymiş 

gibi var sayılamamaktadır. Dolayısıyla, çatlak ve faylarla sınırlanmış ortama gelen 

gerilmeler, kayma gerilmesine dönüşür ve süreksizlik düzlemleri üzerinde kaymalar 

oluşur. Bundan dolayı, süreksiz olan çatlaklı kaya şevlerine, sürekli ortam teorilerini 

uygulamak yanlış sonuçlar verir. Fakat bu tür bir analiz, büyük bir şevde genel 

değişme ve yeraltı suyu etkisini gösterme açısından yararlı olabilir.  
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Son yıllarda, sürekli ortamlar teorisi bazı haller için, örneğin büyük ve 

tehlikeli süreksizliklerin bulunmadığı ve süreksizliklerin ufak bir alanda yer aldığı 

durumlarda uygulanmış ve olumlu sonuçlar vermiştir. Ayrıca son yıllarda, süreksiz 

ve elasto-plastik malzeme özeliği gösteren kaya ortamlara, yöntem uygulanmaya 

başlanmıştır. 30 

 

3.3.Stereografik İzdüşüm Yöntemi  

  Çatlaklı kayalarda oluşturulan şevlerin stabilitesinde, arazide ölçülen ve 

haritaya geçirilen süreksizler (çatlak fay, tabakalaşma, şistiyet ve folyasyon) ayrıntılı 

olarak incelenir, stabiliteye etki yapması olası olan yüzeyler ve arakesitler saptanır. 

Bu yüzeyler ve çizgisel arakesitler, belli yollar izlenerek, stereografik projeksiyon 

üzerinde kolayca gösterilmekte ve duraylılık analizi 3 boyutlu olarak 

yapılabilmektedir. Stereografik ağ, üzerinde bütün büyük ve küçük daireleri olan ve 

küreyi düzlemsel olarak gösteren bir şekildir. Bu şekil, düzlem ve çizgilerle ilgili 

problemleri üç boyutlu göstermek için ideal bir araçtır. İstatistiksel bilgileri ve 

jeolojik verileri göstermede kullanılan eş-alan projeksiyonundan farklıdır.  

Stereografik yöntemle analizde, önceden bazı varsayımlar önerilir. Bunların 

en önemlileri şunlardır;  

• Her blok ayrı ve rijittir.  

• Hareket düzlem ve arakesitler üzerinde olur.  

• Hareket dönme şeklinde değil kayma şeklindedir 

• Süreksizlik yüzeyleri Coulomb türüdür. 

 

Ölçülen süreksizliklerin ve arakesitlerinin stereografik izdüşümleri, doğada 

gözlenen ve tehlike oluşturan süreksizliklerle karşılaştırılarak kitlelerin duraylılık 

durumları ortaya konur ve tehlikeli haller için önlemlerin alınmasına çalışılır 

(Erguvanlı, 1994).
31
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Şekil 10. : Şevlerde içe ve dışa bakan kamaların stereografik izdüşümleri ve 

emniyet faktörleri (Erguvanlı, 1994).
32

 

 

 

3.4. Denge Sınırı Yöntemi 

Eğimli bir düzlemin üzerinde duran bir bloğun stabilitesini tanımlayan tüm 

eşitlikler; kaymayı teşvik edici kuvvetlerin kaymaya karşı koyan kuvvetlerle 

dengelendiğini varsayan “denge sınırı” yöntemine dayandırılmaktadır. Şevlerin 

stabilitelerini karşılaştırmak açısından, denge sınırının dışında bazı indeksler 

gereklidir ve en uygun olarak kullanılan indeks ise emniyet katsayısıdır. Emniyet 

katsayısı, (F) kaymaya karşı koyan toplam kuvvetlerin, kaymayı teşvik eden toplam 

kuvvetlere oranı olarak ifade edilmektedir. Şev, yenilme noktasında olduğu zaman, 

karşı koyan ve teşvik eden kuvvetler eşittir ve emniyet katsayısı, F=1‟dir. Şev 

duraylı olduğu zaman, karşı koyan kuvvetler teşvik eden kuvvetlerden daha büyüktür 

ve emniyet katsayısı birden büyüktür. Yapılan bilimsel çalışmalar ve pratik 

tecrübeler, uzun süreli duraylılık gerektirmeyen açık ocak şevlerinde emniyet 

katsayısının, 1.0-1.3 aralığında, uzun süre duraylılık gerektiren ve önemli yapılara ya 

da nakliye yollarına yakın kritik şevlerde emniyet katsayısının, minimum 1.5 olması 

gerektiğini göstermiştir. (Hoek ve Bray, 1981).
33
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3.4.1. Düzlemsel Kayma Analizi 

Düzlemsel yenilme analizinde şu varsayımlar kullanılır:  

• Kayma yüzeyi ve çekme çatlağının ikisinin de doğrultusu şeve paraleldir.  

• Çekme çatlağı düşey olup, zw derinliğine kadar suyla doludur. Su kayma 

düzlemine, çekme çatlağının tabanından girer, kayma yüzeyi boyunca sızar ve kayma 

yüzeyinin şev yüzeyini kestiği yerde atmosferik basınçta dışarı çıkar.  

• Kayan bloğun ağırlığı (W), kayma yüzeyinde su basıncından dolayı kaldırma 

kuvveti (U) ve çekme çatlağında su basıncından ileri gelen kuvvet (V) gibi 

kuvvetlerin hepsi, kayan kütlenin merkezine etkirler. Diğer bir deyişle, bloğun 

dönmesine yol açabilecek momentler yoktur ve bu nedenle, yenilme yalnızca kayma 

şeklinde olur. Ancak, süreksizlik eğimlerinin yüksek olduğu çok fazla eğimli 

şevlerde devrilme tipi yenilme olasılığı da bulunmaktadır.  

• Kayma yüzeyinin kesme dayanımı (τ), kohezyon (c) ve sürtünme açısına (φ) bağlı 

olarak τ = c + σ.tan φ’den belirlenir. Pürüzlü bir yüzey ya da kesme dayanım zarfı 

eğrisel olan bir kaya kütlesi durumunda, görünür kohezyon ve görünür sürtünme 

açısı, kayma yüzeyi üzerindeki normal gerilmeyi hesaba katan bir teğet ile 

tanımlanır.  

• İki boyutlu şev problemlerinin analizinde, genellikle şev yüzeyine dik açılarda 

alınmış bir dilimin birim kalınlığı göz önüne alınır. Bunun anlamı, şevden geçen 

düşey bir kesitte kaymanın alanı, kayma yüzeyinin uzunluğu ile temsil edilebilir; 

kayan bloğun hacmi de bloğun kesit alanı ile temsil edilir. 
34

 

Heyelan ve üretim sahasındaki kritik şevler için iki varsayım modeli ile 

analizler gerçekleştirilmiştir. Heyelan sahasındaki şev gerilme çatlağı içermektedir. 

Gerilme çatlağı varlığı bir şevdeki güvenlik katsayısı değerini düşürmektedir. Bu 

varsayımları göz önüne alan Model I‟de (Şekil 11.) şev emniyet katsayısı 

hesaplamaları Eşitlik (1) kullanılarak yapılmaktadır. 
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Şekil 11. : Model I için öngörülen durum 

 

F=
             –                           

                          
 (Eşitlik 1) 

Burada; 

z H                ), 

A (H z )Cosec  p  , 

W=1/2* 

z


             

U=1/2*w*zw*A  , 

V=1/2*w*  
 

  eşitliklerini ifade etmektedir. 

 

Model II‟de (Şekil 12.), yeraltı suyunun varlığı ve yer sarsıntılarının 

oluşturacağı ivmelerin etkisi dikkate alınmaktadır. Bu durumda şev emniyet katsayısı 

hesaplamaları için Eşitlik (2) kullanılarak yapılmaktadır.   
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Şekil 12. : Model II için öngörülen durum 

 

F=
             –                   

                  
   ,   (Eşitlik 2) 

Burada; 

A H *Cosec  , 

W=1/2* 1             

U=1/4*w*  
 

  * Cosec    eşitliklerini ifade etmektedir.
35 

Eşitlik 1 ve 2‟deki simgeler aşağıdaki gibi isimlendirilir; 

u: Kayma yüzeyine dik doğrultuda etki eden su basıncı 

v: Kayma yüzeyi doğrultusunda etki eden su basıncı 

ψf: Genel şev açısı, º 

ψp: Kayma yüzeyi açısı, º 

γw: Suyun birim ağırlığı, ton/m3 

γ: Kaya birim ağırlığı, ton/m3 

zw: Çatlaktaki su yüksekliği, m 

c: Kohezyon, ton/m2 

φ: İçsel sürtünme açısı, º 

H: Ortalama Şev yüksekliği, m 

α: İvme, g 
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Olasılığı en fazla olan yenilme türlerine karar verildikten ve buna ilişkin 

kuramsal modelleri oluşturduktan sonra mühendisin yapacağı iş emniyet katsayısını 

veren eşitliklerdeki değişkenlere bir dizi değerler vererek şevin çeşitli koşullar 

altındaki davranışlarını incelemektir.
36

 

 

Örnek Uygulama: 

Şev Yüksekliği        H:12m , 

Şev Açısı                ψf :60
o 

 Kayma yüzeyi açısı  ψp:20
o 

 İçsel Sürtünme Açısı  φ:18
o 

 Kohezyon   c: 4 Ton/m
2 

 Kaya Birim Ağırlığı  γ: 2,6ton/m
3
 

 Su Birim Ağırlığı  γw:1 ton/m
3
 

 Çatlaktaki su yüksekliği        zw: 2m 

 İvme,    α:0,08g 

Yukarıdaki verilere sahip şev için ψf> ψp> Ф olduğundan dolayı düzlemsel 

kayma beklenmektedir. Yukarıda belirtilen model I için bu veriler altında şev 

duraylılık analizi yapılırsa; 

Verileri eşitlik 1’deki formülde yerine koyarsak: 

F= 
                   

     
 = 1.23 olarak bulunur. Uzun süre duraylılık gerektiren ve 

önemli yapılara ya da nakliye yollarına yakın kritik şevlerde emniyet katsayısının, 

minimum 1.5 olması istenmektedir. 

Hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere şev emniyet katsayısının istenilen 

değerden düşük çıktığı durumlarda bu değerin istenilen değere çıkarılması için, bir 

başka değişle şev stabilitesini artırmak için dört ana yöntem düşünülebilinir. Bunlar: 

a.Şev yüksekliğinin azaltılması, 

b.Şev açısının düşürülmesi, 

c.Şev drenajı, 

d.Şevin kaya saplamaları ve çelik halatlarla sağlamlaştırılması
37
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Bu önerilerden birinin yapıldığı taktirde emniyet katsayısındaki değişimi 

görebilmek adına yukarıdaki örneği, diğer veriler aynı kalmak üzere sadece şev 

açısının düşürülmesi durumuna göre tekrar ele alırsak: 

Yapılan işlem şev açısının (ψf)’nin 60
o
 den 40

o
 ye düşürülmesi durumunda 

Eşitlik 1 yeniden hesaplandığında; 

 

F= 
                   

    
 = 1.57 olarak bulunur. Buda şevimizin uzun süre duraylılık 

gerektiren ve önemli yapılara ya da nakliye yollarına yakın kritik şevlerde olması 

gereken minimum değer olan 1.5’ in üzerindedir. 

Emniyet katsayısının daha yüksek değerlerde olması istendiği taktirde 

yukarıda açıklanan işlemler yapılarak yeniden hesaplamalar yapılabilinir. 

 

3.4.2. Kama Tipi Kaymanın Analizi 

Süreksizliklerin şev yüzeyine göre meyilli olduğu, birbirine göre ters eğimli 

ve bir doğrultu boyunca kesişen yenilme türüdür. Kama tipi yenilmenin tespitinde 

stereonetler kullanılır. Stereonet ile kamanın şekli, arakesit çizgisinin yönelimi ve 

kayma yönü belirlenebilir. Kinematik analiz (hareketlerin yörünge, hız ve ivme v.b. 

açısından irdelenmesi) olarak adlandırılan bu yöntemin amacı, emniyet katsayısı 

hakkında kesin bir bilgi sağlamamakla beraber, kaymaya neden olabilecek potansiyel 

duraysız kamaları belirlemektir. Ancak, kamanın emniyet katsayısı; kama geometrisi, 

her bir düzlemin kesme dayanımı ve su basıncına bağlı olduğundan, stereonet 

üzerinden tespit edilemez.
38

  

Kaymaya karşı direncin yalnız sürtünmeden kaynaklandığı ve her iki 

düzlemdeki sürtünme açısının (φ) aynı olduğu varsayılır. Bu durumda güvenlik 

katsayısı ;  

                         F=   
              

        
    (Eşitlik 3) 

 Burada Ra ve Rb aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi A ve B düzlemlerince 

sağlanan normal reaksiyonlardır.  
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Şekil 13. : Kama tipi Kayma ve Tanımlar 

 

Kama üzerinde etkin olan kuvvetleri kesişme doğrusuna paralel ve dik olmak 

üzere bileşenlerine ayrılırsa;  

Ra+Rb=  
               

       
     ,   Eşitlik 3 te yerine koyulursa,    

Böylece ;   F=
     

       
 .  
     

     
   olarak hesaplanmaktadır.

39 
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3.4.3.Dairesel Kayma Analizi 

Dairesel kayma analizi yapılabilmesi için ilk olarak Dairesel kayma 

diyagramının hazırlanması gerekmektedir. Bu diyagram hazırlanırken aşağıda 

sayılan varsayımlar göz önünde tutulmuştur. 

a.Şevin açıldığı formasyon homojen yapıdadır. Diğer bir deyişle formasyonun 

mekanik özellikleri yükleme yönüne göre değişmez. 

b.Formasyonun makaslama dayanımını oluşturan kohezyon ve içsel sürtünme açısı 

arasında aşağıda verilen ilişki vardır: 

τ= c + σ. Tan   

c.Kayma şev topuğundan geçen bir yüzeyde meydana gelir. 

d.Şev üst yüzeyinde ya da aynasında dik konumlu gerilim çatlakları oluşur. 

e.Verilen şev geometrisi ve yer altı su durumu için gerilim çatlaklarının ve kayma 

yüzeyinin konumları emniyet katsayısını minimum değere düşürecek şekildedir. 

F=
           şı                             ı ı

         ü                   ç                      
    

Emniyet katsayısı yukarıdaki gibi tanımlanırsa ve yenilme yüzeyinde harekete geçen 

makaslama gerilmesi τmb ile gösterilerek, eşitlik yeniden düzenlendiğinde; 

τmb =
 

 
 + 
       

 
  olur. 

Diyagramlar hazırlandıktan sonra aşağıda belirtildiği şekilde kayma diyagramları 

kullanılır; 

1.Şevde var olduğuna inanılan yer altı su koşulları saptanır bu koşullara en yakın 

diyagram seçilir. 

2.   
 

         
     oranının boyutsuz değeri hesaplanır ve bu değer diyagramın dış 

dairesinde işaretlenir. 

3. 2. Aşamada bulunan noktadan geçen radyal doğru çalışılan şev açısını veren 

eğriye kadar izlenir. 

4. 3. aşamada bulunan noktadan         yada c/      değerlerinden daha uygun 

olanına gidilir ve buradan emniyet katsayısı hesap edilir.
40
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Şekil 14. : Dairesel kayma diyagramlarını kullanarak şevin emniyet katsayısının 

bulunmasında izlenecek sıra 
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4.AÇIK İŞLETMELERDE BASAMAK GENİŞLİĞİ 

 

Basamak duraylılıkları genellikle çok düşük şev eğimlerini gösterir, bu durum 

çoğunlukla karlı olmayan madenciliğin uygulanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle 

madencilikte genel şev duraylılığından emin olmak gerekmektedir. (Alejano vd., 

2007). 

Basamak dizaynı her bir zonun jeolojisine, jeomekanik ve geometrik 

özelliklerine bağlı olarak tasarlanmaktadır. 

Basamak genişliği ile ilgili çalışmalar literatürde yaygın olmasına karşın her 

ocağın kendine özgü duraylılık koşulları olabilmektedir. Bununla birlikte Ritchie 

(1963) madencilikte basamak yüksekliğinden basamak genişliğini önermiştir.(Eşitlik 

3). 

Minimum basamak genişliği (m) = 4.5+0.2Hb (Eşitlik 3) 

Yukarıdaki eşitlik bazı tartışmalara neden olduğundan, Ryan ve Prior (2001) 

aşağıdaki eşitliği önermişlerdir. Eşitliklerde Hb basamak yüksekliğini ifade 

etmektedir. 

Minimum basamak genişliği (m) =3.5+0.17Hb 
41
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5. ŞEVLERDE KAYMA HAREKETLERİNİN TESBİTİ VE 

STABİLİZE METODLARI 
 

Gerek ekonomik ve gerekse emniyet yönünden incelendiğinde, şevlerde 

herhangi bir kayma hareketinin öncelikle tespitinin uygun bir başlangıç noktası 

olacağı şüphesizdir. Alınacak tedbirler tespit edilen değerlerin hassasiyet derecesine 

bağlıdır. 

Şevlerde meydana gelebilecek kayma hareketlerini ölçmeye yarayan çok 

hassas cihazlar geliştirilmiş veya imal edilmiştir. 

Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür: 

a) Uzun mesafeleri (1-5 km) hassasiyetle (1/100.000) ölçmeye yarayan Geodimeter, 

Mekometer ve Tellurometer gibi topografya cihazları, 

b) Foto-teodolit gibi fotogrametri cihazları, 

c) Yarıkların eşit zaman aralıklarında, verniyer çelik şerit veya "extensiometer" ile 

ölçülmesi 

d) Kayma anında kayalardan çıkan seslerin frekansının akustik metot ve cihazlarla 

ölçülmesi ve böylece kayma hızının tayini (Stateham) 

Kayma hareketleri mevcudiyetinin hissedilmesinden sonra alınacak tedbirler 

arasında, iyi bir drenaj sistemi düzenlemek kaymayı önlemese bile heyelanı 

geciktireceği muhakkaktır.  

Açık işletmelerde örtü tabakasını gevşetmek amacıyla atılan lâğımların 

meydana getirdiği zemin sarsıntısı ve arka kırılmanın asgariye indirilmesi, şevlerin 

kayması için gerekli ilk hareketi önlemesi bakımından tavsiye edilmektedir. 

Şev üst kısmının kazı yapılarak yükünün hafifletilmesi, şev alt kısmında topuk 

bırakılması veya yer altı maden işletmeciliğinde kullanılan tavan cıvatalarının şev 

aynasına dik olarak yerleştirilmesi de heyelanı durdurma çareleri olarak 

düşünülebilir.  

Bahsedilen metotların bir veya birkaçının heyelanı önlemesi bakımından 

etkili olmayacağı kanısına varıldığında, dengesi bozulmuş bulunan şevin kısmen 

veya tamamen kaymaya terk edilmesinden başka bir alternatif kalmayabilir. Ancak, 

yaklaşık kayma tarihinin daha önceden tespit edilmesi gerek emniyet, gerekse 

ekonomik yönden çok faydalıdır. Kennedy ve Niermeyer , Şili'deki Chuquicamata 

bakır madeninde böyle bir çalışma yapmışlar ve 12 milyon tonluk bir kütlenin kesin 
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kayma tarihini beş hafta öncesinden tahmin edebilmişlerdir.Heyelan neticesi maden 

makineleri hiçbir hasara uğramadığı gibi, çalışmalar sadece üç günlük bir ara ile 

tekrar normale dönmüştür. 
42
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 http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/3c5b2affa12eed8_ek.pdf 
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6.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Büyük yatırımlar gerektiren açık işletmecilikte, şev stabilitesi konusunun 

pratik tecrübeler yanında bilimsel çalışmalarla değerlendirilmesi artık zorunlu 

olmuştur. Her şevin açıldığı kaya kütlesi kendine özgü değişik özellikler 

gösterdiğinden tüm şev dizaynlarında uygulanabilecek standart ve garantili bir 

çözüm yoktur. Ancak jeolojik verilere, kayanın mühendislik özelliklerine ve yer altı 

suyu koşullarına dayanılarak bir çözüm getirilebilinir. Çeşitli jeolojik ve hidrolojik 

faktörlerin heyelanlara sebebiyet verebileceği ve bu faktörlerin mümkün olduğu 

kadar doğru tespitiyle, şevin genel durumu hakkında daha emin fikirler 

yürütülebileceği çoğunlukla kabul edilen bir gerçektir.
43

 

Her ne kadar şevin dikleştirilmesi ile azaltılacak olan hafriyat miktarı sonucu 

kazanılacak olan parasal tasarrufun yanında bu dikleştirme yüzünden oluşabilecek 

kayma neticesinde can ve mal kayıpları da dikkate alınmalı ve bu dengeyi sağlayacak 

emniyetli şev açısı ve basamak yüksekliği belirlenmelidir. 

Bu etüd çalışmasında çeşitli kaynaklar taranarak şev duraylılığında 

matematiksel yaklaşım ve bu yaklaşımda kullanılan parametlerin tayini, şevin duraylı 

olmadığı durumlarda hangi çalışmaların yapılabileceği ile ilgili bilgiler verilmeye 

çalışılmıştır. 

Yapılacak bilimsel araştırmalarla katlanılacak masrafların olası iş kazalarının 

getireceği maddi ve manevi zararları rahatlıkla karşılayabileceği görüşüyle yazılmış 

etüd çalışmasıdır. 
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