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GİRİŞ
İzmir Metro sistemi, ulaşım master planı çerçevesinde toplam uzunluğu 45 km’ye varacak
olan ve Çiğli’den Buca’ya, Bornova’dan Narlıdere’ye, İzmir'in metropol bölgesinin
tamamını kapsayacak yüksek kapasiteli bir sistem olarak planlanmıştır. Bu sistemin ana
omurgasını oluşturan Üçyol-Halkapınar hattı, depo sahası-atölye ve Bornova kolunu içeren
1.aşama inşaaatı Yapı Merkezi-Adtranz Konsorsiyumu tarafından başarı ile
tamamlanmıştır. Üçyol-Basmane arasındaki değişken zemin koşulları, yoğun yerleşim
durumu ve topoğrafyadaki farklılıklar nedeniyle güzergahın bu bölümünde farklı tünel
teknikleri kullanılmıştır. Bu çalışmada bu uygulamaların sonuçları ve genel bir
değerlendirmesine yer verilecektir.
NENE HATUN TÜNELİ
İzmir Hafif Raylı Sistemi güzergahının Üçyol ve Konak İstasyonları arasında kalan
bölümü, yaklaşik 70 m’lik kot farkı bulunması ve yoğun yerleşim alanında bulunması
nedenleriyle “Derin Tünel” olarak inşaa edilmiştir.
Tünele giriş Yeşilyurt ve Bahribaba’da derinlikleri sırasıyla 32 ve 15m olan şaft yapıları ile
sağlanmaktadır. Güzergahın Üçyol tarafından itibaren 63-33. m’leri ve 161-243. m’leri
arasında Buca bağlantılarının yapılacağı makas tünelleri, 291-440. m’leri arasında ise
İstasyon Tüneli yeralmaktadır. Kenar peronlu İstasyon Tünelinin Biletholü katı ile
bağlantısının sağlanması için eğimli merdiven tünelleri açılmıştır. Güzergahın kalan
1384.70m’lik bölümünü ise çift hat tünelidir. (Tablo-1).
Tablo 1 Nene Hatun Tünelinin Geometrik Paramatreleri
Tünel Tipi
Çift Hat :
Genişletilmiş Kesim
(I., II. Makas Tüneleri)
İstasyon Tüneli
Buca Bağlantı Tünelleri
(Tek Hat )
Merdiven. Tünelleri
Toplam

Boyutlar
(L×H), m

Kazı alanı, m2

Uzunluk, m

9.70×7.10
16.50×9.70

65
146

1384.70
141.58

16.09×9.13
6.90×6.20

139
39

149.00
76.90

9.29×6.55
-

57
-

357.68
2107.96

Jeoloji ve Geçilen Kayaçların Jeoteknik Özellikleri
Nene Hatun Tüneli güzergahında miyosen yaşlı kiltaşı, kumtaşı ve konglomera
ardalanmasından oluşan tortul kayaçlar ve bunun üzerine açısal uyumsuz olarak gelen aynı
1

İnş. Y. Müh., Genel Müdür, Yapı Merkezi İnş. San ve A.Ş.
Mad. Y. Müh., Ağır İnş. Grubu. – Yapı Merkezi
3
İnş. Y. Müh., Mühendislik Tasarım Grubu. – Yapı Merkezi
4
Prof. Dr. Müh., Ar-Ge Bölümü.-Yapı Merkezi
2

©

yaşlı volkanik kökenli andezitler bulunmaktadır (1). (Şekil 2) Andezitler orta çok ayrışmış,
az çatlaklı-çok sık çatlaklı, çok zayıf dayanımlı–çok yüksek dayanımlıdır.
Kazı sırasında 5-10 m aralıklarda aynanın jeolojik haritası alınmış, kaya ortamın
jeomekanik parametreleri belirlenmiş ve kaya sınıflaması yapılarak uygun destekleme tipi
önerilerinde bulunulmuştur (3). RQD Q değerlerindeki değişim Şekil-2 üzerinde
gösterilmiştir. RQD büyüklüğünün ortalama değerleri ve standart sapma değerleri Üçyol
tarafı için sırasıyla X=%50,4, S=%15,6 ve Bahribaba tarafı için de X=%64,9, S=%16,9
olarak belirlenmiştir (2).
Üçyol istasyonuna kadar olan bölümde 20-50 m aralıklarla tünel eksenini hemen hemen dik
kesen ve eğimi 55-70o, ilerleme yönüne doğru eğimli ezilme zonları bulunmaktadır. Bu
zonlarda kaya tamamen ayrışmış durumda olup kazı sırasında, yeraltı suyununda etkisi ile
aşırı sökülmelere neden olmuştur.
Üçyol istasyon tünelinin içinde bulunduğu kesimde kaya çok sık çatlaklı (küp şeker
görünümlü) ve çok ayrışmış durumdadır. Bu özellik, kazı işlemini kolaylaştırmasına
rağmen, yer yer aşırı sökülme gözlenmiş, kaya bulonu yerleştirilmesinde güçlük sözkonusu
olmuştur.
Üçyol istasyonunun sonlarında tünel koyu gri renkli, orta – az çatlaklı ve yüksek dayanımlı
(σ =100-120 MPa) andezit içerisinde ilerlemiştir. Yaklaşık 100 m uzunluğundaki tünelin
bu bölümünde kazıyı roadheader (kollu kazıcı) ile yapmak güçleşmiştir. Uç (pick) tüketimi
ortalama değerden % 33 kadar daha artmış ve kazı sırasında oluşan titreşimler makinanın
hidrolik piston kolu yataklarında ciddi arızalara sebep olmuştur. Burada kazıya Roadheader
yerine OK RH9 model hidrolik çekiçli kırıcı ile devam edilmiştir.
Tünelin 850–1130. m’leri arasında kiltaşı, kumtaşı ve konglomera ardalanmasından oluşan
tortul kökenli kayaçlar ile karşılaşılmaktadır. Orta- zayıf çimentolaşma derecesinde ve zayıf
dayanımlı tortul kayaçların kazısı sırasında kazı güçlüğü ile karşılaşılmamış ancak
makinenin kazı sırasındaki hareketleri ve tünelden çıkan suyun da etkisi ile tünel taban
kısımındaki kaya çabucak örselenerek taşıyıcılığını kaybetmiştir. Bunun sonucunda
makinenin manevrası zorlaşmış, bu kısımda konverjans miktarının artması dolayısıyla
destekleme invertli olarak yapılmıştır.
Bahribaba çıkışına kadar olan yaklaşık 150 m’lik tünel bölümü deniz seviyesinin altında
kalmaktadır. Bu bölümde andezit, orta çok ayrışmış, çatlaklı sık çatlaklı, çatlaklar arası
genellikle kil dolgulu, orta dayanımlıdır.
Kazı ve Destekleme İşlemleri
Kazı ve destekleme işlemleri “Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu”na (NATM) göre
yapılması öngörülmüştür.(5). Jeolojik durumdaki değişkenlikler, ayna kesitleri alınmak
suretiyle devamlı olarak izlenmiş, ve deformasyon (konverjans ve yüzey oturması)
ölçümleri ile birlikte değerlendirilerek uygun kazı-destekleme sistemi uygulanmıştır.
Kazı üst yarı ve alt yarı (Top heading, Bench) aynalarında birbirini izleyen şekilde
yürütülmüştür. Üst ve altyarı aynaları arasında, kötü zemin şartlarında min.3, maks. 6 m;
iyi zemin şartlarında ise min. 2 m, maks. 4 m mesafe bırakılmıştır. Üst yarıda 2 iksa kazı
ilerlemesi yapıldıktan sonra alt yarı kazısı yapılmıştır.
İyi zemin koşullarında “B” tipi destekleme tipi (20 cm püskürtme beton, 1,0-1,30m aralıklı
çelik kafes iksa, 3,85 m uzunluğunda 7-8 adet kaya bulonu, tek kat çelik hasır, kötü zemin
koşullarında ise “C” tipi (25 cm püskürtme beton, 0,80-1,00m aralıklı çelik kafes iksa, 3,85
m uzunluğunda 11-12 adet kaya bulonu, iki kat çelik hasır) destekleme uygulanmıştır.
Tasarım aşamasında öngörülen “A” tipi destekleme sistemi (15 cm püskürtme beton, 3,85
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m uzunluğunda 7-8 adet kaya bulonu, tek kat çelik hasır), jeolojik koşulların çok sık
değişkenlik göstermesi ve güzergahın şehirleşme alanında olması nedeniyle güvenli tarafta
kalınma düşünceleri ile uygulanmamıştır. Yüzeyde oluşturulan 53 oturma noktasında tesbit
edilen maksimum oturma 9mm olarak kaydedilmiş ve yapılarda herhangi bir hasar bulgusu
tesbit edilmemiştir (3).
Geniş kesitli 1. makas tünelinde parçalı ayna kazısı uygulanmıştır.
konverjans ölçümü ve ilerleme hızı değerlendirilerek kazının tek
yapılmasına karar verilmiştir. İlerleme hızı 1. makas tünelinde 0,78
makas tünelinde kazı metodunun değiştirilmesiyle artmış, sırasıyla
olarak gerçekleşmiştir. Böylece toplam kazı süresinde 136 gün
yaklaşık 65.000 adam.saat tutarında işçilik tasarrufu yapılmıştır(4).

2. Makas tünelinde,
hat tünelindeki gibi
m/gün iken 2. ve 3.
1,07 ve 1,22 m/gün
kazanım sağlanmış,

Kazı işleminde Weasfalia Lünen marka WAV 178/300 H model roadheader kullanılmıştır.
Kazılan malzeme roadheader üzerindeki çift zincirli oluk ile ∼10 m3 kapasiteli kamyona
yüklenmiş, şaft tabanına taşınmıştır. Malzeme, kule vinç ile 5 m3 kapasiteli kova
kullanılarak şaft dışına alınmıştır. Püskürtme beton BS 20 sınıfında üretilmiş, bantlı
yükleme ünitesine sahip şase üzerineki iki adet “kuru sistem” püskürtme beton makinası ile
uygulanmıştır. Kaya bulonu delgileri Tamrock marka Paramatik HS 205 T model Jumbo
delici ile delinmiş ve enjeksiyonu ise normal çimento kullanılarak Maipump 400 model
enjeksiyon pompası ile yapılmıştır.
Tünel kazısına 26 Aralık 1996’da Üçyol tarafında şaftın tamamlanmasından sonra, 26
Aralık 1996’de, Bahri baba tarafından ise 3 Haziran 1997’de başlamış ve karşılıklı olarak
yürütülmüştür. 28 Ağustos 1998 tarihinde tünelin 808. m’sinde kazı aynalarının
buluşmasıyla tamamlanmıştır.(3)
Hem Üçyol tarafında hem de Bahribaba tarafında tünelin ilk 100 m’lik bölümlerinde
ilerleme hızı ayna başına ortalama 1,5m/gün seviyelerinde gerçekleşmiştir. Başlangıçtaki
bu düşük ilerleme hızı, kazı ekibinin tünel kazı ortamını tanıması, ustalık düzeyinin
artaması ve yükleme taşıma organizasyonundaki uyumsuzlukların giderilmesi ile artmış ve
5,2 m/gün gibi maksimum ilerleme hızları yakalanmıştır. (Tablo-2)
Tünel kazısı Bir vardiyada; 1 formen, 4 Makine operatörü, 3 Şöför, 7 tünel işçisi, 1 tamirci,
1 elektrikçi’den oluşan ekip tarafından yapılmıştır. Çift hat tüneli ve genişletilmiş
tünellerde birim kazı hacmi başına düşen işçilik tutarları sırasıyla 14,5 adam.saat/m3, ve
17,2 adam.saat/m3 olarak gerçekleşmiştir. Kazı destekleme çalışmaları sırasındaki saha
kayıtlarının istatistiksel değerlendirmesi sonucu bir kazı adımı ilerleme (0,8 – 1,3 m) için
gerekli sürenin ortalama 670 dak olduğu belirlenmiş olup bu sürenin %29’unu ayna kazısı,
% 27’sini püskürtme beton işlemi ,%13’ünü Kaya bulonu yerleştirme, %11’ini Hasır çelik
,%10’unu iksa yerleştirme ve %9unu bekleme –makine arızaları oluşturmaktadır. (2,4)
ÜMMÜHAN ANA İKİZ TÜNELLERİ
Konak, Çankaya ve Basmane İstasyonları arasında, yoğun yapılaşma, ana trafik arterlerinin
burada bulunması, su, pis su kanal hatları ve telefon hatları gibi altyapıların yüksek
yerdeğiştirme maliyetleri dolayısıyla bu bölümün tünelle geçilmesi tercih edilmiştir. Ayrıca
buranın tünelle geçilmesiyle güncel dolgu tabakası içerisinde bulunan arkeolojik kalınıtılara
zarar verilmesi de önlenmiştir (6).
Güzergahın küçük yarıçaplı (R=250 m) dönüş geometrisinde olması, üzerinde ve yakınında
bazıları kazıklı olan derin temelli (maks. 5m) çok katlı binaların bulunmasıı nedeniyle yan
yana ikiz tünel şeklinde planlanmıştır. Tünel 6.50 m kazı çapına ve 5.70 m bitmiş iç çapa
sahip, toplam uzunluğu 2,753m olan dört adet tüpten oluşmaktadır.
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Tablo 2 Günlük İlerleme Hızları
Tünel Tipi

Yer

Günlük İlerleme Hızı
Ortalama (Çalışma
Ortalama
Günü), m/gün.ayna (Takvim Günü),
m/gün.ayna

Çift Hat

Üçyol tarafı
Bahribaba tarafı
Genişletilmiş 1.Makas Tüneli
Kesimler
2. Makas Tüneli
İstasyon Tüneli
Tek Hat
Buca Bağl.Sağ
Buca Bağl.Sol

2,62
2,60
0,78
1,07
1,22
0,98
1,46

1,72
1,89
0,58
0,87
0,97
0,61
1,17

Maksimum
m/gün.ayna
5,2
5,2
2,4
2,4
1,3
2,6

Tüneller her iki yanında, bazıları iki-üç katlı tarihi-yığma taş, diğerleri ise çok katlı (6-8
kat) yapılar bulunan caddenin altından geçmektedir. Ancak Konak İstasyonundan sonraki
200 m'lik kısımdan sonra yer alan dönüşte tüneller, kazık temelli binaların ve derin kazı
çukuruna sahip pompa istasyonu yapısının bulunması nedeniyle hatlar birbirinden ayrılarak
ve binalarında altından geçerek ilerlemektedir. Tünel üzerindeki örtü kalınlığı cadde altında
6-7 m iken yukarıda belirtilen kısımda binaların bodrum katları olması nedeniyle 13 m ye
kadar derinleştirilmiştir.
Jeoloji-Tabakaların Jeomekanik Özellikleri
Ümmühan Ana tüneli güzergahında tamamen ayrişmış andezit ürünü olan killer ve onun
üzerinde genç yaşlı denizel çökeller bulunmaktadır (Şekil 3). Denizel çökeller Konak –
Çankaya arasında daha çok killi silt boyutunda olup çapraz tabakalı olarak kum bantlarını
kum ceplerini içermektedir. Bu kısımda tünel ilkin siltler içerisinde ilerlemekte, güzergah
kotunun derinleşmesi ile birklikte aynanın alt kısımları sert killer kaplamaktadır. Çankaya
– Basmane arasındaki bölümde ise tünel killi silt ve kumlu çakıl tabakalarında
ilerlemektedir.Yeraltı suyu Konak tarafında yaklaşık 1.5m derinlikte, Çankaya-Basmane
tarafında ise 4-6 m arasındadır.
EPB Tünel Kazı Metodu
Var olan zor jeolojik koşullar, güzergah üzerinde ve civarında bulunan yapılaşma gözününe
alınarak yapılan fizibilite çalışması sonucu tünelin EPB(*) türü, tam cephe kazı yapabilen
tünel makinesi ile yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır (6,7). EPB makinesinin
zırh (şild) çapı 6,54, kesci kafanin çapı ise 6,56m dir. Kazılan malzeme kazı odasının
tabanına bağlı bir burgulu (Screw) konveyor vasıtası ile dışarı alınmaktadır. Ayna
yüzeyindeki basıncın izlenebilmesi için için kazı odasında farklı seviyelerde ve burgulu
konveyörde basınç sensörleri bulunmaktadır. Ayna stabilitesinin sağlanması için uygun
basıncın temini ve kazı haznesinden kontrollu bir boşaltma yapılması gereklidir. Zemin
cinsine bağlı olarak bentonit bulamacı veya köpük malzemesi ile “zemin şartlandırması”
(soil conditioning) yapılabilmektedir. Zemin şartlandırması, kazılan zemine iyi plastik
deformasyon, düşük içsel sürtünme, düşük permeabilite ve yumuşak kıvam özellikleri
kazandırmaktadır (8).

(*)

Zemin basıncı dengleme tünel metodu
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Zemin şartlandırması, çakıllı kumlu zeminlerin bulunduğu bölgelerde şartlandırma
kimyasal köpük ile, kili ve siltli kısımlarda bentonit bulamacı ile sağlanmıştır. Köpük
içerisinde çevre dostu polimer kimyasalı ve köpük yapıcı “foam surfactans” kullanılmıştır.
Kazılan malzeme hacmi başına 300-500 lt/m3 köpük malzemesi kullanılmış olup ortalama
malzeme tüketimi polimer ve surfactant için değerler sırasıyla 0,01-0,5 kg/m3 ve 0,5–1
kg/m3 olarak rapor edilmiştir (9). Zemin şartlandırması ile zemin özelikleri iyileştiğinden
ayna stabilitesi daha güvenli bir şekilde sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra kesme kafasına
gelen tork azalmakta ve kazılan malzeme kolaylıkla dışarıya alınabildiğinden burgulu
konveryorde oluşan aşınmalar da azalmaktadır.
Burgulu konveyorden alınan malzeme bir banta aktarılmakta ve lokomotif tarafından
çekilen vagonlar ile de şafta gönderilmektedir. Malzeme taşınmasında 2 servis katarı
kullanılmıştır. Bir servis katarında 1 diesel lokomotif, 3 segman arabası, 1 enjeksiyon
kazanı ve 6 çamur vagonu bulunmaktadır.
EPB Makinesi ile Kazı
Kesme kafası üzerinde bulunan kazma uçları ile kazılan malzeme kazı haznesine alınarak
bulamaç haline getirilmektedir. Kazılan malzeme, önceden hesaplanan ayna basıncını
koruyacak şekilde burgulu konveyörle dışarı alınırken aynı anda makine kendisini itme
silindirleri ile sürekli olarak ilerletmektedir. Kazı operasyonu sürerken aynı anda kazılan
cidar ile segment arasında kalan yaklaşık 12 cm’lik boşluk hemen enjeksiyon malzemesi ile
doldurulmaktadır. Enjeksiyon karşımında akıcılığı sağlamak için bentonit, bağlayıcı
ekonomisi için uçucu kül kullanılmıştır. Karışımın bileşenleri şöyledir; Çimento: 130
kg/m3, Uçucu kül: 420 kg/m3, Kum(0-5 mm):1058 kg/m3, Bentonit:15 kg/m3 ve Su: 400
kg/m3.
Enjeksiyon malzemesi karştırıcılı bir vagondan servis (back up) ünitesinde yer alan bir
pompa ile basılmakta ve zırh cidarndaki 6 adet kanaldan boşluğa ulaşmaktadır. Söz konusu
bu boşluğun hemen doldurulması ve ayna basıncının korunarak kontrollu kazı malzemesi
boşaltılması, yüzeye yansıyacak tasman miktarı önemli ölçüde minimize etmektedir. Bu
durum EPB kazı yönteminin en önemli avantajını oluşturmaktadır.(10)
Bir kazı adımı ilerleme yapıldıktan sonra kazı operasyonu durdurulmakta,. zırh içerisindeki
erektör vasıtası ile segmentler yerleştirilmektedir. Erektör üç yönlü hareket kabiliyetinde ve
segmentleri tutabilecek vakumlu kola sahiptir. Segmentler yatay ve düşey dönüşleri
sağlayabilecek geometride tasarlanmış, anahtar taşının pozisyonu ile 14 farklı
kombinasyonda yerleştirilebilmektedir. Ring 120 cm genişliğinde ve anahtar taşı ile birlikte
7 parçadan oluşmaktadır. Kalınlığı 30 cm olan segment BS 45 dayanımında betondan
üretilmiştir. Seğmentler arasında su geçirimsizliğin sağlanması için elastomerik conta
kullanılmıştır.
Tünelin yönlendirmesi tek laserli elektronik teodolit ve özel bilgisayar yazılımı ile kontrol
edilmektedir.
Kazı İlerlemesi
Tünel makinesi şantiyeye Mayıs 1997’de gelmiştir. Basmane İstasyonunda şaftın giriş
hazırlıklarının yapılması, makinenin ilk montajı ve elektrik, basınçlı hava soğutma servis
ünitelerinin kurulması 4 aylık bir süre almıştır. Basmane İstasyonundan Çankaya
istasyonuna doğru 1 ve 2 no’lu yolların kazısı yapılmıştır. 3 ve 4 no’lu yolların kazısı ise
Konak İstasyonundan Çankaya İstasyonuna doğru gerçekleştirilmiştir.
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Kazı işleri 25 Ağustos 1997’de Basmane İstasyonundan 1 nolu yola ait ilk ringin
yerleştirilmesi ile başlamıştır. Kazının başlangıcındaki ilk 1 aylık dönemde kazı hızları
ortalama 3 m/gün civarında seyretmiştir. Daha sonraki dönemlerde kazı hızı giderek artmış
ve 24 m/gün düzeylerine kadar yükselmiştir. Bu drive da ortalama ilerleme hızı 8.0 m/gün
olarak gerçekleşmiştir.
Kazı hızındaki daima iyi yönde gelişen bu değişim şu nedenlerle açıklanabilir.
• Başlangıçta tek vardiye olarak çalışılmış, çalışanların ekipmanları tanıma, öğrenme ve
ustalaşmaları bu evrede olmuştur.
• İlk defa kurulan sistemlerdeki arıza ve ortaya çıkan uyumsuzluklar giderilmeye
çalışılmıştır.
• Son olarak enjeksiyon karışımında yapılan iyileştirmeler ile ilk zamanlarda boru hatları
ve şild içerisindeki kanallarda meydana gelen tıkanma problemleri çözülmüştür.
Drive1’in tamamlanmasından sonraki iki aylık süreçte kesici kafanın bulunduğu zırh
Çankaya İstasyonunda demonte edilerek Basmane İstasyonuna taşınmış ve Drive2’nin
kazısına hazır hale getirilmiştir. Drive 2’nin kazısı 47 iş gününde tamamlanmıştır. 590m
uzunluğundaki bu tünelde maksimum 24m/gün ilerleme hızına ulaşılmış olup ortalama
12,5m/gün olarak kaydedilmiştir. Drive 3 ve 4’ün kazısı için kazı makinesi, backup sistemi
ve servis üniteleri ve şantiye tesisleri tamamen Konak İstasyonuna taşınmıştır. Drive 3 ve
Drive 4 kazılarında ortalama ilerleme hızları sırasıyla 13,3 ve 19,7 m/gün olarak
sonuçlanmıştır. Ümmühan ana ikiz tünellerinde ilerleme hızı rekoru Drive 4 kazısı
sırasında 30 m/gün olarak kaydedilmiştir.
Kazı aşamaları arasındaki montaj – demontaj sırasında tüm sistemin bakımı ve tamiri
yapılmaktadır. Makine Konak İstasyonuna taşındığında, burada yapılan bakım-onarım da
konveyor burgusunda kabul edilebilir limitin üzerinde, 14cm’lik bir aşınma meydana
geldiği farkedilmiştir. Bu durumda aşınmış burgu yenisi ile değiştirilmiştir. Bu aşırı
aşınmanın 1. ve 2. yol’da tünelin geçtiği kumlu çakıl tabalarının içerdiği andezit
çakıllarından kaynaklandığı düşünülmüştür.
EPB Makinesini Kazı Performansı
Ümmühan Ana İkiz Tünellerine ait üretim kayıtları istatistik analize tabi tutulmuştur. Bu
değerlendirmede ara mobilizasyonda geçen süreler hariç tutulmuş, sadece kazının
başlangıcı ve bitimi arasında kalan sürede yapılan faaliyetler gözönünde tutulmuştur. Elde
edilen Ortalama İşlem sürelerinin Dağılımı ve Effektif Çalışma Süresinin Dağılımı‘na
ilişkin sonuçlar Şekil 4 ’de gösterilmiştir.
Şekil.4’den görüldüğü gibi tünel kazı çalışmaları sırasında geçen sürenin 39%’unun üretim
dışı (beklemeler ve arızalar) olduğu, 44%’inin ise doğrudan üretim faaliyetleri ile geçtiği
anlaşılmaktadır. Diğer kelimelerle Ümmühan Ana Tünellerinde “makine verimliliği”
ortalama olarak %44 mertebesinde gerçekleşmiştir. “Makina verimliliği” başlangıçta %30
seviyelerinde iken giderek artmış ve son yol kazısında %68 mertebesine ulaşmıştır. Bu
durum çalışan ekibin ve ekipmanın uyumluluğunun giderek artması, ustalık seviyesinin
yükselmesi ile alakalıdır. Tersine üerim dışı geçen sürelerde azalmış olduğu
farkedilmektedir. Diğer taraftan ekibin ustalık seviyesindeki artşın diğer bir göstegesi de
hazırlık çalışmalarında geçen sürenin azalması olduğu belirtilebilir.
Bir ringin yerleştirilmesi için geçen süreler dikkate alındığında keza aynı sonuçlar
farkedilmektedir. Başlangıçta ring yerleştirme süresi toplam 267 dakika iken son yolda bu
süre 88 dakikakaya inmiştir. Genel ortalamaya bakıldığı zaman bir ring için geçen süre 161
dakikadır.
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Yüzey Oturmaları ve Ayna Stabilitesi
Kazı işlemine başlamadan önce, kazı faaliyetlerinden kaynaklanacak yeryüzü oturma
(tasman) hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tünel güzergahında zeminde ve binalarda
oturma ölçüm noktaları tesis edilmiştir. 30 -100 m arasında değişen aralıklardaki ölçüm
kesitlerinin, herbirinde 3-5 adet ölçüm noktası bulunmaktadır. Toplam olarak, zeminde 85
adet, binalarda ise 317 adet ölçüm noktası tesis edilmiştir. Yanal yerdeğiştirmelerin
izlenmesi amacıyla da 8 noktada inklinometre (eğim ölçer) yerleştirilmiştir. Ayrıca
tünellerin etki alanında yeralan bütün yapılarda fotoğrafik durum tesbiti yapılmış ve mevcut
yapısal kusurlar kayda alınmıştır. Tarihi önemi bulunan iki adet yapıdaki (Vakıflar Bankası
ve Basmane Gar Binası) mevcut çatlaklara da çatlak ölçerler yerleştirilmiştir. Kazı süresi
boyunca toplam 5040 adet deformasyon ölçümü yapılmıştır. Yapılan bu ölçümlerde
kaydedilen edilen maksimum nihai oturma değeri 21 mm’dir.
Tasman hareketlerinden kaynaklanan, birim ilerleme başına düşen hacim kaybı (K)
K=

∆V 2,5 ⋅ i ⋅ S max , %
=
π
V
⋅ D2
4

bağıntısı ile bellidir(12, 10)
Burada: i = Yüzey tasman eğrisinin dönüm noktasının tünel eskenine olan uzakliği olup
tünel derinliği cinsinden siltli kil ve killi formasyonlar için ampirik i=0,5 (H+D/2) bağıntısı
ile bulunabilir (13,10), Smaks= Tünel ekseninde yüzyde ölçülen oturma değeri, D = Tünel
kazı çapı, H =Tünel eksen derinliği.
Ölçülen maksimum tasman değeri için hacim kaybı ,
6,5 m
) = 5,8 m ,
2
2,5 × 5,8 m × 0,021 m
= 0,0092 = % 0,9
K=
3,14
2
(
)
× 6,5
4

i = 0,5 × (8,4 m +

olarak hesaplanır.
Ortalama değerler (Smaks=7 mm ve H=9,62m) gözetilecek olursa aynı büyüklük;
K=

2,5 × 8,6 m × 0,007 m
= 0,0045 = % 0,45
3,14
2
(
)
× 6, 5
4

bulunur Açıktırki hesaplanan parametre büyük ölçüde uygulanan tünel teknolojisi ile
yakından ilgilidir. Benzer teknoloji (EPB) ile Nil Nehri Aluvyoner zeminlerinde açılmış
olan 9,45 m çaplı Kahire Metrosunda bu değer % 0,77-1,32 aralığında verilmektedir(14).
Ayna stabilitesinin bir ölçüsü olarak bilinen zemin stabilite sayısı N ise
N=

σS + γ ⋅ Zo − σ F
CU

bağıntısı ile verilmektedir (10,12)
Burada: σs = Bina ve trafik yüklerinden kaynaklanan ek yük Bu değer için σs =10 kPa
değeri kabul edilmiştir. γ = Zeminin ortalama birim hacim ağırlığı. Laboratuvar
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deneylerinde γ = 17-21 kN/m3 olup ortalama değeri 18 kN/m3‘dir(15). Zo= Tünel ekseninin
derinliği, Zo = (H+D/2), σF =Tünel eksendeki ayna basıncı.
Ümmühan Ana İkiz Tünellerinde geçilen formasyon ve tünel derinliğine bağlı olarak σF =
160 – 240 kPa arasında uygulanmıştır (11). Cu =Geçilen zeminin drenajsız kohezyonu olup
laboratuvar deneylerinde Cu = 30-80 kPa saptanmıştır. (15)
Stabilite sayısı ortalama değerler için :
N=

10kPa + 18kN / m 3 × 12,8m − 200kPa
= 0,8
50kPa

bulunur. Bu değer “Az akma – Elastik zon” şartlarına karşı gelmektedir(10).
Diğer yandan ölçülen maksimum tasman değerleri ile uygulanan ayna basınçları arasında
istatistiksel olarak negatif eğimli lineer bir ilinti olduğu belirlenmiştir. (Şekil 5)
Yukarıda hesaplanan iki büyüklük ve elde edilen istatistiksel ilişki uygulanan ayna
basınçlarının tasarım aşamasında hesaplananlar ile uyum içinde olduğu ve yüzey
tasmanlarının iyi bir şekilde kontrol edildiğini göstermektedir.
AÇ & KAPA TÜNELLER
İzmir Metro sisteminin en dikkat çekici yapılarından biri olan aç-kapa tünellerinin yapımı,
son derece elverişsiz ve değişken zemin koşulları ortamında gerçekleşmiştir. Tünellerin
açılması esnasında olağandışı yapım yöntemlerinin kullanılmamış olmasına rağmen,
mevcut jeolojik ortamın zorluğu, zeminin değişken yapısı ve çok yüksek yeraltı suyu gibi
parametreler göz önüne alındığında, yapılan işlerin özellikleri, mühendislik açısından çok
ilgi çekici ve dikkate değer bulunmuştur. Bölgenin jeolojisi çakıllı kumlardan kumlu
siltlere, siltli killerden yer yer gelişigüzel dağılmış blok malzemeler içeren yapıya kadar
değişkenlik gösteren, kaymaya ve göçmeye meyilli, içi içe geçmiş karışık formasyonlardan
oluşmaktadır. Konak ve Çankaya istasyonlarının yer aldığı bölgede, yüzyıllar boyunca
denizin doldurulmasından oluşan yapay dolgu derinlikleri 6 metreye kadar çıkmaktadır
(16,17). Bu tür olumsuz zemin koşullarının yanısıra; inşaatın çok yoğun şehir dokusu
içinde gerçekleşmesi, inşaat sahasına çok yakın ve önemli binaların bulunması, (2 ila 9 katlı
binalar diyafram duvarların 2 metre yakınındadır), yoğun bir şehir trafiği akışı koşulları ele
alındığında, açık kazı yapmak, mümkün olan en üst düzeyde dikkat ve özen isteyen kazı
yöntemlerinin kullanılmasını gerektirmiştir.
Genel Bilgiler
Aç-kapa yöntemiyle inşa edilen yapılar genel olarak; ana hat tünelleri, istasyon tünelleri,
yan hat ve makas birimlerinden oluşmaktadır. Zeminin değişkenliği, yüksek yeraltı su
seviyesi, mevcut zorunlu noktaların bulunması ve inşaata yakın bulunan şehir dokusunın
güvenliğinın sağlanması gibi şartlar, bu yapıların hayata geçirilmesinde ciddi zorluklar ve
üst düzeyede talepler ortaya çıkarmıştır.
İzmir Metrosu güzergahının, Konak ve Basmane arasında yer alan aç-kapa tünellerin
uzunluğu yaklaşık olarak 1250 metredir. Aç-kapa yöntemiyle yapılması kararlaştırılan,
Konak, Çankaya ve Basmane yeraltı istasyonlarının kazı derinlikleri, Konak ve Çankaya’da
15 ila 18 metre arasında, Basmane’de 12 ila 16 metre arasında değişmektedir. Yüksek
yeraltı su seviyesi ve çok gevşek/yumuşak zemin koşulları nedeniyle, istasyonların yapısal
sisteminin tasarımında mühendisleri çok yönlü, değişik taşıyıcı sistemlerin araştırmasına
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sevketmiştir. İncelenen tüm alternatiflerin olumlu özelliklerinin senteziyle, diyafram
duvarlarla iç yapının uzun dönemde birlikte çalışacakları ve ayni anda etkin su yalıtımı
sağlayabilecek taşıyıcı sistem benimsenmiştir. Üç istasyon için seçilen tipik taşıyıcı sistem
Şekil 6’da gösterilmiştir. İzmir Metrosu’nun aç-kapa yapılarının gerçekleştiği zemin
koşulları için uygun görülen diyafram duvarlı iksa sistemlerinin büyük bir bölümünün kesin
tasarımında geoteknik analizler statik analizlerden daha belirleyici olmuştur. Kalınlıkları
0.80 ila 1.20 metre arasında, derinlikleri 25 ila 33 metre arasında değişen diyafram
duvarlar, gerekli stabilite ve geçirimsizlik koşullarının sağladıktan sonra aşamalı kazı
sırasında çelik iksalarla desteklenmiştir. Kuru ortamda inşaa edilen tünel iç yapıları yerinde
dökme betonarme U yapısının tavanına yerleştirilen öndöküm öngerilmeli kirişlerden teşkil
edilmiştir. Aç-kapa tünellerinin tasarımı esnasında, Temel statik ve yapısal analizlerin
yanısıra, hat enkesit ve EPBM tünelleri inşaası için gibi bir dizi konu önemli rol oynamıştır.
Tasarım Kabullerinin ve Ölçümlerin Değerlendirilmesi
İçten destekli diyafram duvarların tasarımında, ikinci kademe kazı seviyesine kadar üçgen
zemin basınç dağılımı, (Rankine) iksa sıralarının arttığı daha ileri kazı kademelerinde ise
eşdeğer üniform zemin basınç dağılımları (Terzaghi-Peck) kabul edilmiştir (18). Bunlara
ilaveten; hidrostatik su basıncı, inşaat çukuru çevresindeki yapılardan doğan sürşaj etkileri
ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. Yapısal analizler, derin kazıların gerçekleşmesi için
seçilen kazı-iksalama yönteminin, tüm teknolojik adımlarını yansıtacak şekilde yapılmıştır
(19).
Her üç istasyon için dört adet diyafram duva paneli seçilmiş ve bunlara yerleştirilen
ekipmanlarla, yüzey ve iç deformasyonlar, derin kazı süresince ve sonrasında gözlenmiştir
(20). Bu maksatla seçilen panellere, yük hücreleri, inklinometre (eğimölçer)ler, diyafram
duvarlardaki su basıncını gözlemlemek amacıyla gözlem kuyuları ve piezometreler tesis
edilmiştir. Inklinometre okumaları diyafram duvarın herhangi bir seviyesindeki dönmeleri
direkt olarak okunmasını, iksa uclarına monte edilen yük hücreleri ise çelik iksalarda
oluşan normal kuvvetleri doğrudan elde edilmesini sağlamıştır.
Ölçülen değerlerle, hesaplanan değerlerin karşılaştırılması yapı davranışının daha iyi
tanınmasını sağlamıştır. Hesaplanan iksa kuvvetleri ile ölçülen iksa kuvvetleri arasında
belirgin bir uyumsuzluk gözlenmiştir. Alt sıralarda da daha büyük kuvvetlerin oluşması
beklenirken, ölçümler sonucunda üst sıralarda daha büyük kuvvetlerin oluştuğu
görülmüştür. Bu durum, kazı sırasında yapısal davranışın hesaplara yansıtılıp
yansıtılmadığı üzerinde düşünmeyi gerektirmiştir. Bu doğrultudaki değerlendirmeler
aşağıda özetlenmiştir.
Kullanılan standart hesap yöntemlerinde, her kazı aşaması tek başına bir yükleme durumu
olarak dikkate alınmakta ve çözülmektedir. Bütün kazı aşamaları için yapılan hesaplar
sonucunda bulunan iksa kuvvetlerinin en büyükleri, tasarım kuvveti olarak alınmaktadır.
Bu yöntemle, alt sıra iksalarda (etkiyen dış kuvvetlerin belirlediği gibi) daha büyük
kuvvetler elde edilmektedir.
Yapı sisteminin davranışı incelendiğinde ise, her kazı aşamasının bağımsız bir durum
olarak alınmasının gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Gerçekte, iksa ile desteklenen her
kazı aşamasına, bir önceki aşamada ulaşılan kazı seviyesinden itibaren yapılan ilave kazı ile
ulaşılmaktadır. Yeni konulan iksanın, büyük ölçüde bu ilave kazı yüklerini taşıyacağı kabul
edilebilir. Bu şekilde her kazı aşaması için hesaplanacak iksa kuvvetleri ve deplasmanlar
superpose edilmelidir. Böyle bir hesap yöntemi, kazı ve iksa montajı aşamalarını daha
gerçekçi olarak yansıtacaktır. Analiz sırası ve bu geliştirilmiş method sonucu bulunan
değerler Şekil 7’de verilmiştir. Konak istasyonu iksaları için yapılan ölçümler ile sıralalı
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aşamaları dikkate alan geliştirilmiş model sonuçları birbirleriyle uyum içindedir.
Hesaplanan sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İksa Sırası

Standart Yöntemle
Hesaplanan Yükler
(ton)

Aşamalı Yöntemle
Hesaplanan Yükler
(ton)

Ölçülen Yükler
(ton)

Birinci sıra

225

145

120

İkinci sıra

320

127

138

Üçüncü sıra

405

48

30

Tartışmalar
İksa kuvvetlerinin hesabı için yapılan bu değerlendirmeler, bizi, standart hesap
yöntemlerinin gerçekçi olmayan sonuçlar verdiği kanısına mı ulaştırmalı mıdır? İksa
kuvvetleri, zeminin yaptığı deformasyona bağlıdır. Bu deformasyonlara bağlı olarak uzun
dönem sonunda iksa kuvvetleri arasında bir “yeniden dağılım” olacağı ve alt iksaların
giderek daha fazla yükleneceği beklenir. Aç kapa imalat sırasında kazı alt kotuna
inildiğinde hemen dökülen taban radyesi, bu seviyede yatay deformasyonları
kilitlediğinden alt iksalarda yük artışı görülmemektedir.
Hesaplanan ve ölçülen iksa kuvvetlerinin karşılaştırılması ile ulaşılabilecek bir diğer sonuç
da, standart yöntemle üst sıralardaki iksalarda gerçekte oluşabilecek kuvvetlerden daha az
kuvvetlerin elde edilmesiyle güvenliksiz bir tasarıma ulaşma tehlikesidir. Bu noktanın
tasarım toleransında dikkate alınması yararlı olacaktır (21).
İzmir Metrosu bünyesinde yeralan aç-kapa yapıların gerek projelendirme gerekse yapım
süreçleri, İnşaat Mühendisliği açısından zengin deneyimler içermiştir. Projelendirme ve
yapım aşamalarının paralel ilerlemesi, sürekli yapılan gözlem ve ölçümlerle yapı
davranışının izlenmesi, irdelenmesine ve doğrulanmasına olanak sağlamıştır. Diğer yandan,
gerek zor zemin koşullarının doğurduğu sürpriz problemlerin, gerekse imalat detayları
nedeniyle şantiyede karşılaşılan yapım sorunlarının çözümü, uygulayıcı ve projeci
mühendislere önemli deneyimler kazandırmıştır.
SONUÇLAR
Şehirleşme alanlarindaki tünel çalışmaları oldukça zordur. Değişken zemin koşulları,
arkeolojik kalıntılar ve politik ve hukuksal konular durumu daha da içinden çıkılmaz hale
gelebilmektedir.İzmir metro Projesi böylesi çok zor koşullarda değişik tünel teknikleri
başarı ile kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sözleşmenin tasarım+uygulama karakterinde
olması aynı zamanda yapımcıya değerli deneyimler kazandırmıştır. Böylece İzmir Metro
Sistemi ilave maliyet getirmeksizin planlanan zamanda teslim edilmiştir.
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Şekil-1 İzmir Metrosu Güzergahı
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Sekil 2 Nene Hatun Tüneli Jeolojik Kesiti Ve Jeomekanik Parametreler
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Şekil-3 Ümmühan Ana Tüneli Jeolojik Kesiti
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Şekil-4 İşlem Süreleri Dağılımı
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Şekil 5 Ayna Basıncı Yüzey Oturması İlişkisi
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