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Öz: Bu çalışmada Erzurum İli Kırık – İspir Yolu Km.64+730-71+826 aralığında yer alan Kırık 
Tünelinin giriş ve çıkış portal bölgeleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, bu bölgelerde yer 
alan zayıf kaya kütlelerinin tünel kazı koşullarının tasarımına yönelik analizlerin yapılmasıdır. 
Bu amaç doğrultusunda, aşamalı olarak gerçekleştirilen; arazi çalışmaları, sondaj çalışmaları 
ve laboratuvar deney sonuçlarından elde edilen verilerle birlikte, görgül yaklaşımlar da kulla-
nılarak tünel giriş ve çıkış portal bölgelerinde yer alan kaya kütlelerinin jeomekanik paramet-
releri belirlenmiştir.

Tünel giriş ve çıkış portallarında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında; tünel giriş portalında 
kalınlığı yaklaşık 5 m olan yamaç molozu, bunun devamında 15 m kalınlığında tüfit ve 12 m 
kalınlığında killi kireçtaşına, çıkış portalında ise  yaklaşık 16 m kalınlığında yamaç molozu 
ve 24  m kalınlığına killi kireçtaşına rastlanmıştır. Tünel giriş ve çıkış portallarının üst seviy-
lerinde gözlenen yamaç molozu için, şev analizlerinde kullanılmak üzere elde edilen içsel 
sürtünme açısı (φ) değeri Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)  N darbe sayıları kullanılarak 35° 
ve  kohezyon (c) değeri ise 5 kPa olarak elde edilmiştir. Yamaç molozunun alt seviyelerinde 
yer alan killi kireçtaşı ve tüfit için tünel kazı koşullarında sistematik bir süreksizlik yönelimi 
tespit edilmemiş olup, zayıf kaya niteliğindeki bu kaya kütlesi için Jeolojik Dayanım İndeksi 
(GSI) sınıflama sisteminin kullanılması uygun görülmüştür. Buna göre; hem giriş hem de çıkış 
portallarında gözlenen killi kireçtaşı ve sadece giriş portalında yer alan tüfit için ayrı ayrı GSI 
değerleri belirlenmiş, her iki birimin de “parçalanmış kaya kütlesi” sınıfında yer aldığı tespit 
edilmiştir. Arazi gözlem ve ölçümleri ile giriş portalında gözlenen tüfit için yapısal özellik 
puanı (SR), 15 ve süreksizlik yüzey koşulu puanı (SCR), 4 olarak elde edilmiş ve GSI değeri 
20 olarak belirlenmiştir.  Killi kireçtaşı için ise yapısal özellik puanı (SR), 17,6 ve süreksizlik 
yüzey koşulu puanı (SCR), 8 olarak elde edilmiş ve GSI değeri de 30 olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca, tünel çıkış portalında GSI değeri 32 olan killi kireçtaşının yapısal özellik puanı (SR), 
20,2 ve süreksizlik yüzey koşulu puanı da (SCR), 8 olarak hesaplanmıştır.

Tünel güzergahında elde edilen veriler dikkate alınarak, tünel portal bölgelerini oluşturan şev-
lerin duraylılığının belirlenmesinde, limit denge yöntemi kullanılmıştır. Şev analizlerinde tü-
nel giriş ve çıkış sol, sağ şevler 2/3  (h/V) eğime; tünel alın şevleri ise 1/3  (h/V) eğime göre 
tasarlanmışlardır.  Şev duraylılık analizlerinde girdi parametresi olarak kullanılmak üzere giriş 
ve çıkış portalları için, killi kireçtaşı ve tüfit birimlerinin; kaya malzeme sabiti (mi), tek eksenli 
sıkışma dayanımı (sc), birim hacim ağırlık (γ), elatisite modülü (Em) ve örselenme faktörü (D) 
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değerleri, laboratuvar deney sonuçları ve parametreler için önerilen çizelgeler kullanılarak 
belirlenmiştir. Buna göre; giriş portalı için killi kireçtaşına ait mi sc, γ, Em ve D parametreleri 
sırasıyla 8, 77 MPa, 27,5 N/m3, 27,43 GPa ve 0,7, tüfit için sırasıyla 16, 5 MPa, 16 N/m3, 
339,67 kPa ve 0,7 olarak elde edilmiştir. Çıkış portalı için, killi kireçtaşının tek eksenli sıkışma 
dayanımı nokta yükü dayanım indeksinden belirlenmiş olup, 71, 4 MPa olarak alınmıştır. Ana-
lizler sonucunda şevlerde dairesel kayma türü bir yenilme olacağı belirlenmiş ve karayolu 
tünellerinde istenilen güvenlik katsayısı değeri hem sismik etki olması durumu (1.1 güvenlik 
katsayısı) hem de sismik etki olmayan durum (1.5 güvenlik katsayısı) dikkate alınarak, güvenli 
şev tasarımı için analizler gerçekleştirilmiştir. Şev analizlerinden elde edilen sonuçlara göre, 
halihazırda şevlerin istenen duraylı şev koşullarını sağlamadığı ortaya konmuştur. Bu durum-
da, 1.5 metre aralıklarla 9 m uzunluğunda tanımlanmış kaya bulonları tasarıma ilave edilerek 
gerçekleştirilen aktif şev analizlerinde, istenilen şev güvenlik katsayıları elde edilmiş ve şev 
duraylılığı sağlanmıştır. 
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