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ÖZET 

Bu çalışmada, şev duraylılık analizlerinde kullanılan bazı bilgisayar 
programları incelenmiş ve Mersin-Ovacık kuvars kumtaşı ocağında bu programlarla 
şev duraylılık analizleri gerçekleştirilerek şev emniyet katsayıları hesaplanmıştır. 
İşletmenin şev duraylılığı analizleri Paris Madencilik Okulu tarafından geliştirilen 
Stab ve Degrés bilgisayar programları yardımıyla, mevcut ve nihaî ocak planı 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler : Şev duraylılık analizi, emniyet katsayısı, bilgisayar 
programları. 
 
ABSTRACT 

In this study, some computer software was investigated in the use for slope 
stability analysis and these softwares aided slope stability analysis were 
effectuated and safety factors were calculated in Quartz-sandstone quarry of 
Mersin-Ovacık. It was realized the slope stability analysis of quarry on present and 
final slopes to aid of software names that are Stab and Degrés which were 
developed by Ecoles des Mines de Paris  
Key Words : Slope stability analysis, safety factor, computer softwares. 

Giriş 
Gerekli tüm verilerin arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla elde edilmesinden 

sonra çeşitli yöntemler kullanılarak duraylılık analizleri yapılabilir. 
Şevlerde duraylılık, güvenlik ya da emniyet katsayısı adı verilen ve çeşitli 

yöntemlerle tespit edilebilen bir değerle ifade edilir. Güvenlik katsayısı değeri 
birimsiz olarak, direnen kuvvetlerin, kaymaya sebep kuvvetlere oranlanmasıyla 
tespit edilir ve bir şevin kendini tutabilmesi için 1,3 değerinin üzerinde olması 
istenir. Tespit edilen değerlerle belirlenen eğimlerde, şevlerin duraylı olup 
olamayacaklarına, belirlenen emniyet katsayıları değerleri üzerinden karar verilir. 

Şevlerde emniyet katsayısı, çeşitli yöntemler için çeşitli verilerin 
kullanılmasıyla elde edilebilir. Yönteme karar verirken, depremsellik, süreksizliklerin 
birbirlerini ve şev yüzeyini kesme açıları ve konumlarıyla yönelim ve eğimleri, 
yeraltı suyu durumu ve şevin oluşturulacağı kayaların özelliklerine bakılır. Bu 
veriler doğrultusunda, kaymanın olasılığı ve genel şekli tahmininde bulunularak 
gerekli yöntemle emniyet katsayısı değerlerine ulaşılır. 
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Şev duraylılık durumlarını belirlemek ve emniyet katsayılarını hesaplamak 
için çok fazla sayıda verinin kullanılması gerekir ve bu verilerin kullanıldığı eşitlikler 
yine fazla sayıda sonuç verirler. Eşitliklerden elde edilen fazla sayıdaki sonucun 
değerlendirilmesi ve duraylılık analizlerinde kullanılması oldukça zaman alan 
işlemlerdir. Ayrıca fazla miktarda verinin içiçe değerlendirilmesi esnasında hata 
yapma olasılığı yüksektir. Fazla miktarda verinin hızlı bir şekilde değerlendirilme si 
için bilgisayar programları kullanılabilir. Bu çalışmada şev duraylılık analizlerinde 
fazla miktarda verinin değerlendirilmesi ve emniyet katsayılarının hesaplanması 
için Stab ve Degrés isimli Paris Ulusal Madencilik Okulu tarafından geliştilmiş olan 
bilgisayar programları kullanılmıştır.. 

 
Materyal ve Metot 
STAB Düzlemsel ve Dairesel Yenilme Yazılımı ile Şev Stabilite Analizi 
 STAB bilgisayar yazılımı hesaplamalarında Bishop dairesel kayma 
analizini, dilimler yöntemiyle gerçekleştirmektedir. Analizi yapabilmek için öncelikle, 
formasyonların geometrik özellikleri, yazılımın ilgili arayüzüne girilerek, genel şev 
içerisindeki formasyon kalınlık ve yükseklikleri belirlenmiştir. Bu esnada her bir 
formasyona ait fiziko-mekanik özellikler de (birim hacim ağırlık, içsel sürtünme açısı 
ve kohezyon) bu kısımda tanımlanmıştır. Oluşturulan şev geometrisi içerisinde, ana 
süreksizliklerin durumları da (faylar gibi) konum olarak girilmiştir. Geometri ve bu 
geometri içerisindeki formasyonlarla süreksizliklerin bilgileri girildikten sonra, 
yazılım otomatik olarak, kayma yüzeylerini tanımlayan dairelerin merkez 
koordinatları ve yarıçaplarını hesaplayıp, bir çıktı olarak elde edilmiştir. Yazılım 
ayrıca istenilen sayıda kayma yüzeyi oluşturarak bunlardan en düşük güvenlik 
katsayısı değerini veren ya da kayma ihtimali en yüksek kayma dairesini otomatik 
olarak seçmektedir. Yazılım çıktıları üzerinde istenilen sayıda kayma düzlemi 
daireleri ve çapsal merkez noktaları, en düşük güvenlik katsayısına ait kayma 
düzlemi dairesi ve bunun güvenlik katsayısı değeri görülebilir. 
 
Bishop Yöntemi 

Bishop yöntemi dairesel kayma analizlerinde kullanılmakta olup, yöntemin 
esasını dilimlere ayırma metodu oluşturmaktadır. Yöntemde, bilgisayar tarafından 
istenilen sayıda kayma yüzeyi oluşturulmakta ve bunlardan en kritik (en düşük) 
güvenlik katsayısı (F) değerini veren kayına dairesi otomatik olarak seçilmektedir. 
Ayrıca, burada deprem etkisi de göz önüne alındığından, düşey kuvvet etkilerinin 
yanı sıra, yatay kuvvet etkileri de dikkate alınmaktadır (Kılıç, 1996). 
Bishop yöntemi kullanılarak elde edilen grafik Şekil 1’de detaylı olarak 
verilmektedir. Ayrıca Şekil 1’de; 
• Şev geometrisi, 
• İstenilen sayıdaki kayma dairesi, 
• Kayma dairelerini gösteren çizgiler ve işaretler (işaretler " + " ile 
gösterilmektedir), 
• En kritik kayma dairesini gösteren kesikli çizgi ve işaret (işaret"*"ile 
gösterilmektedir), durumları da gösterilmektedir. 
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Şekil 1. STAB bilgisayar yazılımıyla Bishop dairesel yenilme analizi. 
 
Carter Yöntemi 

Carter yöntemi, düzlemsel ve kompleks kayma yüzeyleri için 
uygulanmaktadır. Bu metodun esası Bishop metodunda olduğu gibi dilimlere 
ayırmadır. Bu yöntemde de deprem etkisi göz önüne alınarak duraylılık 
hesaplaması yapılmaktadır. Bu metot kayma düzlemleri otomatik olarak X ve Y 
koordinatları verilmek suretiyle seçilmektedir. Bu nedenle bu metotta kritik kayma 
yüzeyi olabilecek kayma yüzeyleri (istenilen sayıda) X ve Y koordinatları 
bilgisayara verilmekte ve bilgisayar bu kayma yüzeylerinden en kritik güvenlik 
katsayısı (F) değerini veren kayma yüzeyini seçmektedir (KILIÇ, 1996). Carter 
yöntemi kullanılarak bilgisayardaki hesaplamalar sonucunda elde edilen grafik 
Şekil 2’de gösterilmektedir.  
Ayrıca Şekil 2’de; 
• Şev geometrisi, 
• İstenilen sayıdaki kayma yüzeyi, 
• Kayma yüzeylerini gösteren çizgiler (en kritik kayma yüzeyi kesikli çizgi ile 
gösterilmektedir), 
• Sonuçları veren bir çizelge, durumlar da verilmektedir. 
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Şekil 2. STAB yazılımıyla Carter düzlemsel yenilme analizi. 
 
Sarma Yöntemi 

Sarma yöntemi dairesel, düzlemsel ve kompleks kayma düzlemleri için 
uygulanmaktadır. Yöntemin esasını dilimlere ayırma ile hesaplama 
oluşturmaktadır. Bu metoda hesaplama tek bir kayma yüzeyi için X ve Y 
koordinatlarının verilmesi suretiyle yapılmaktadır. Bu yöntemde de deprem 
katsayısına bağlı olarak güvenlik katsayısı değeri tespit edilmektedir (Kılıç, 1996). 
Sarma yöntemi kullanılmak yoluyla elde edilen grafik Şekil 3’te verilmektedir. 
Şekilde; 
• Şev geometrisi, 
• Kayma yüzeyi, 
• Deprem katsayısına bağlı olarak elde edilen güvenlik katsayısı, durumları 
da gösterilmektedir. 
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Şekil 3. Sarma sismik yenilme analizi. 
 
DEGRÉS Büyük Ölçekli Şev Duraylılık (Stabilite) Yazılımı 
 İşletmelerin üretim bittikten sonraki durumu üzerinden şev duraylılığı 
(stabilite) analizlerinde DEGRÉS adlı bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Analizi 
yapabilmek için öncelikle, ocak basamaklarının son durumunun geometrik 
özellikleri, yazılımın ilgili arayüzüne girilerek, genel şev içerisindeki formasyon 
kalınlık ve yükseklikleri belirlenmiştir. Bu esnada her bir formasyona ait fiziko-
mekanik özelliklerle (birim hacim ağırlık, içsel sürtünme açısı ve kohezyon) 
süreksizlik türleri ve bunların kayma düzlemi özellikleri de ayrıca tanımlanmıştır. 
Yazılım, tanımlanan tüm bu özellikler üzerinden muhtemel kayma düzlemlerini ve 
kayma türlerini bir çıktı şeklinde vermektedir. Buna ek olarak emniyet katsayısı 
değerleri ve olası duraysız kütlelerin hacmi de otomatik olarak program tarafından 
tahmin edilip bir çıktı üzerinde alınabilmektedir. Yazılımın otomatik olarak 
hesapladığı kayma şekillerine ait bir örnek Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. DEGRÉS yazılımına ait kayma türü tahmini çıktısı 
 
Araştırma Bulguları  

Çalışmada, bilgisayar programları ile şev duraylılık analizlerini ve emniyet 
katsayısı değerlerinin hesaplamalarını daha iyi anlatabilmek için Mersin-Ovacık 
kuvars kumtaşı ocağında, bu programlar yardımıyla gerçekleştirilmiş uygulamadan 
bir örneğe değinilmiştir. 

Ovacık kuvars kumtaşı ocağı şev duraylılık analizi için öncelikle, ocağı 
meydana getiren birimlerin geometrik özellikleri, yazılımın ilgili arayüzüne girilerek, 
genel şev içerisindeki birimlerin kalınlık ve yükseklikleri belirlenmiştir. Bu esnada 
her bir birime ait fiziko-mekanik özellikler de (birim hacim ağırlık, içsel sürtünme 
açısı ve kohezyon) bu kısımda tanımlanmıştır. Oluşturulan şev geometrisi 
içerisinde, ana süreksizliklerin durumları da şev içerisindeki konumlarıyla 
işaretlenmiştir. Geometri ve bu geometri içerisindeki birimlerle süreksizliklerin 
bilgileri girildikten sonra, yazılım otomatik olarak, kayma yüzeylerini tanımlayan 
dairelerin merkez koordinatları ve yarıçaplarını hesaplayıp, bir çıktı olarak elde 
etmiştir ve en düşük emniyet katsayısı değerini hesaplamıştır. Ovacık kuvars 
kumtaşı ocağında, işletmenin nihaî planı üzerinde alınan kesitlerden birine ait 
yazılım çıktısı Şekil 5’te verilmiştir. 
 Bilgisayar yazılımlarının kullanılmasıyla, Ovacık kuvars kumtaşı ocağı 
mevcut basamaklar ve nihaî şev geometrisinde birbirine zıt yönde alınan iki kesit 
üzerinde, çeşitli şev açıları için düzlemsel, dairesel ve psödo-statik kayma analizleri 
ayrıca yapılmış ve tüm durumlarda emniyet katsayıları hesaplanmıştır. Ovacık 
Kuvarsit İşletmesi mevcut durum için deprem olmadığı durumda Bishop dairesel, 
Carter düzlemsel ve Sarma kama türü yenilme olasılıkları üzerinden duraylılık 
(stabilite) analizi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Ovacık Kuvarsit İşletmesi mevcut durum için deprem olmadığı durumda 
duraylılık (stabilite) analizi sonuçları. 

Kesit No 
Şev Yük. 

(m) 
Şev Açısı 

(º) 

Emniyet Katsayısı (Fs) 

Bishop Carter Sarma 

1A 146 26 2,80 2,73 2,68 

2A 143 23 2,89 2,81 2,76 

3A 177 18 3,06 2,95 2,84 

4A 194 22 2,92 2,85 2,79 

 
Mevcut işletme planından alınan kesitlerdeki şev yükseklikleri ve açıları 

üzerinden yapılan dairesel, düzlemsel ve kama türü yenilme analizlerinden, 
dairesel yenilme türü için en düşük emniyet katsayısı değeri 2,80, düzlemsel 
yenilme için 2,73 ve kama türü yenilme için 2,68 ile 146 m yüksekliğe ve 26° genel 
şev açısı ile 1A kesitinde elde edilmiştir. 

Deprem katsayısı değerleri kullanılarak, mevcut işletme planındaki kesitler 
üzerinde dinamik (psödo-statik) duraylılık analizleri yapılmış ve elde edilen 
sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Ovacık Kuvarsit İşletmesi mevcut durum için deprem şiddetine göre 

duraylılık (stabilite) analizi sonuçları. 

Kesit 

Şev 
Yük. 
(m) 

Şev 
Açısı 

(º) 

Emniyet Katsayısı (Fs) 

Bishop Carter Sarma 

Deprem Şiddeti Deprem Şiddeti Deprem Şiddeti 
6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 

1A 146 26 2,16 1,60 0,57 2,10 1,56 0,55 2,06 1,53 0,54 

2A 143 23 2,23 1,65 0,59 2,16 1,61 0,57 2,13 1,58 0,56 

3A 177 18 2,36 1,75 0,62 2,27 1,69 0,60 2,19 1,62 0,58 

4A 194 22 2,25 1,67 0,59 2,19 1,63 0,58 2,15 1,60 0,57 

 
Tartışma ve Sonuçlar  

Ovacık kuvarsitik kumtaşı ocağı mevcut işletme planından alınan 
kesitlerdeki şev yükseklikleri ve açıları üzerinden yapılan dairesel, düzlemsel ve 
kama türü yenilme analizlerinden, dairesel yenilme türü için en düşük emniyet 
katsayısı değeri 2,80, düzlemsel yenilme için 2,73 ve kama türü yenilme için 2,68 
ile 146 m yüksekliğe ve 26° genel şev açısı ile 1A kesitinde elde edilmiştir. Bu 
değerler şevlerde denge için emniyet katsayısının sınır değeri olarak kabul edilen 
1,30 değerinin üzerinde olduğundan şevler mevcut üretim geometrisinde duraylıdır 
denilebilir. Deprem katsayılarını da hesaba katarak yapılan dairesel, düzlemsel ve 
kama türü yenilme analizlerinden, 6,0 şiddetinde bir deprem olması durumunda 
dairesel yenilme türü için en düşük emniyet katsayısı değeri 2,16, düzlemsel 
yenilme için 2,10 ve kama türü yenilme için 2,06 ile 146 m yüksekliğe ve 26° genel 
şev açısı ile 1A kesitinde elde edilmiştir. 6,5 şiddetinde bir deprem olması 
durumunda dairesel yenilme türü için en düşük emniyet katsayısı değeri 1,60, 
düzlemsel yenilme için 1,56 ve kama türü yenilme için 1,53 ile 146 m yüksekliğe ve 
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26° genel şev açısı ile 1A kesitinde elde edilmiştir. Bu emniyet katsayısı değerleri, 
sınır değer olarak kabul edilen 1,30’un üzerindedir. Yani şevin 6,0 ile 6,5 arasında 
şiddete sahip bir depreme maruz kalsa dahi duraylı kalabileceği görülmektedir. 
6,5’tan daha şiddetli bir depremde ise şev duraylılığını yitirecektir çünkü daha 
büyük şiddetler için emniyet katsayısı değerleri sınır değerlerin oldukça altına 
düşmektedir. 
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