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ÖZET 

Bu tez çalışması kapsamında Erzurum İli Kırık – İspir Yolu Km.64+730-71+826 
aralığında projelendirilen Kırık Tünelinin giriş ve çıkış portal bölgeleri araştırılmıştır. Bu 
bölgelerde yer alan zayıf kaya kütlelerinin jeolojik-jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve tünel 
kazı koşullarının tasarımına yönelik analizlerin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda arazi 
çalışmaları, sondaj çalışmaları ve laboratuvar deneyleri sonuçlarından yararlanılmıştır. Elde 
edilen bu verilerle birlikte görgül yaklaşımlar kullanılarak tünel giriş ve çıkış portal 
bölgelerinde yer alan kaya kütleleri için jeo-mekanik parametreler elde edilmiştir. Ayrıca, kaya 
sınıflamalarında uluslararası literatürde kabul görmüş kaya sınıflama sistemleri (RMR, Q,GSI) 
kullanılmıştır. 

Tünel güzergahında elde edilen veriler ışığında, tünel portal bölgelerini oluşturan 
şevlerin duraylılığının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Çalışmada Slide 6.0 
programı kullanılarak limit denge analiz yöntemi ile tünel giriş ve çıkış şevlerinin duraylılığı 
analiz edilmiştir. Şev analizlerinde tünel giriş ve çıkış sol, sağ şevlerde 2/3  (h/V) şev eğimi; 
tünel alın şevlerinde ise 1/3  (h/V) şev eğimine göre tasarım yapılmıştır. Analiz sonucunda 
şevlerin dairesel kayma riski ortaya konmuş ve karayolu tünellerinde istenilen güvenlik 
katsayısı hem sismik etki olası durum için=1.1 hem de sismik etki olmayan durum için= 1.5 için 
belirlenmiştir. Bu kapsamda her şev analizinde, destek sistemleri kullanılarak şev güvenlik 
katsayısı elde edilmiş ve şev duraylılığı sağlanmıştır. Ayrıca tünel portal bölgeleri kazı 
koşullarını araştırmak amacıyla sayısal modelleme yapılmıştır. Bunun için tünel et kalınlığının 
daha düşük olduğu tünel giriş portal bölgesi seçilmiştir. Bu bölgede bir tünel en kesiti üzerinde 
Phase 2.0 programı üzerinde 2 boyutlu sonlu elemanlar yaklaşımı kullanılarak tünelin sayısal 
modellemesi yapılmıştır. Analiz sonucunda tespit edilen deformasyon değerlerine uygun olan 
kazı destek sistemi tasarlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Tünel portal bölgesi,  kaya sınıflama sistemleri, şev duraylılığı, zayıf kaya 

kütlesi 

Danışman: Doç. Dr. Kıvanç ZORLU ARAS, Mersin Üniversitesi, Uygulamalı Jeoloji Anabilimdalı 
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ABSTRACT 

In this thesis, the entrance and exit portal regions of Kırık Tunnel in Erzurum, which was 
projected in the Km. 64+730-71+826 were investigated.  It has been aimed to determine the 
geological and geotechnical characteristics of the weak rock masses in the region and to analyze 
intended for planning of tunnel excavation conditions in the region. In this context, field study 
observations, borehole tests and laboratory test results has been used. The obtained data were 
used with empirical approaches and the geo-mechanic parameters has been determined for 
rock masses which are located the entrance and exit portal areas by using obtained data. Also, in 
this thesis, rock mass classification systems (RMR, Q, GSI) has been used accepted by 
international literature for classification of rock masses. 

According to data obtained from the route of tunnel, the stability of slopes forming the 
tunnel portal areas were investigated. In this study, the stability of tunnels entrance and exit 
slopes were analyzed considering with the  limit equilibrium method by using slide 6.0 
software. The inclination of slope were planned according to the angle of 2/3  (h/V) for the 
slope of entrance, exit, right and left of the tunnel and  1/3  (h/V) head of the tunnel. As a result 
of analysis were set out the circular slip risks of slopes and the slope stability safety factor has 
been determined for both seismic effect possible situations for =1,1and non seismic effect for 
=1,5. Within this scope, slope support systems were used for each analysis in order to obtain 
appropriate slope stability safety factor and slope stability has been provided. Also, numerical 
modeling was used in order to investigate excavation conditions for the tunnel portal areas. 
Thus, the tunnel entrance portal area has been chosen where the tunnel wall thickness was low. 
In this region, by using two dimensions finite element approaching methods by using Phase 2.0 
software program, the numerical modeling of a cross section of the tunnel has been modeled. 
Thence, the excavation support systems were planned according to deformation rate which is 
obtained as a result of the analysis. 

 
Key Words: Tunnel portal area, rock mass classification systems, weak rock mass, slope 
stability. 
 
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Kıvanç ZORLU ARAS, Mersin University, Faculty of Engineering, 
Department of Geological Engineering Applied Geology Division, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

Kaya kütleleri sahip olduğu jeomekanik özelliklerle farklı dayanım değerlerine göre 

sınıflandırılmaktadır. Temel tanım olarak kaya kütlesinin dayanımı; kaya kütlesinin yenilmeye 

uğramadan karşı koyabildiği maksimum gerilmeye karşılık gelmektedir. Bu gerilmeler kaya 

kütlelerinin zaman içerisinde doğal konumlanmalarını sağlayarak doğal bir dengeye ulaşırlar. 

Fakat doğada insan ihtiyaçlarının gerektirdiği mühendislik yapılarının oluşturulmasında bu 

gerilmeler büyük rol oynamaktadır. Bu mühendislik yapılarının başında gelen tünellerin inşaası 

sonucunda gerilme durumları yeniden konumlanarak kaya kütlelerinde farklı büyüklükte 

etkileşime yol açmaktadır. Gerilme durumlarının yeniden konumlanması tünel inşa aşamasında 

duraysızlık sorunlarına yol açarak tünelde deformasyonlara neden olmaktadır. Ancak bu 

gerilmelerin kontrol altına alınmasıyla sağlıklı bir tünel inşaası mümkün olabilmektedir. 

Tünel portal bölgeleri tünel kazısının ilk aşaması olup tünelin giriş ve çıkış bölgelerini temsil 

etmektedir. Portal bölgeleri duraysızlıkların en fazla görüldüğü kesimlerdir. Özellikle zayıf ve 

çok zayıf dayanımlı kaya kütlelerinde açılan tünel portal bölgelerinde çok ciddi duraysızlık 

sorunları gözlenmektedir. Bu problemlerin ortaya konması mühendislik açısından çok önem arz 

etmektedir. Bu nedenle portal bölgelerinin yer aldığı kesimlerin jeolojik-jeoteknik açıdan 

detaylı olarak irdelenmesiyle oluşabilecek risklerin ortaya konması sağlıklı bir mühendislik 

yapısının oluşturması bakımından çok önemlidir. 

 

1.1. Çalışmanın Amacı 

 

Bu çalışmada, Erzurum İli Kırık – İspir Yolunda anayol güzergahının Km.64+730-71+826 

aralığında projelendirilecek Kırık Tünelinin zayıf-çok zayıf dayanımlı kaya kütlelerinde yer alan 

portal bölgelerinin Jeolojik-Jeoteknik açıdan incelenmesi, olası duraysızlık riskleri ve çözüm 

önerilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu tez çalışmasında Karayolları Genel Müdürlüğü 

tarafından “Kırık-İspir Yolu Tünelli geçişi ve Bağlantı Yolları Etüt ve Proje Danışmanlık 

Hizmetleri işi kapsamında yürütülen proje çalışmalarında elde edilen sondaj ve laboratuvar 

verilerinin bir kısmından yararlanılmıştır [1]. Portal bölgesinde gözlenen jeolojik birimlerin 

saha ve araştırma çalışmalarına dayanan veriler yardımıyla jeolojik değişkenlikleri 

belirlenmiştir. Bunun yanısıra bu kesimde gözlenen kaya kütlelerinin sınıflandırılması ve 

jeomekanik parametrelerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak Kırık Tüneli’nin portal 

bölgelerinin zayıf ve çok zayıf kaya kütleleriyle geçişli bir yapı sunan jeolojik birimler içerisinde 

açılacağı, bu birimlerin kazı aşamasında duraysızlık sorunlarına neden olabileceği ortaya 

konmuştur. 
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1.2. Çalışma Alanının Özellikleri 

1.2.1. Çalışma Alanının Konumu 

 

Çalışma alanı Erzurum İlinin kuzeyinde Rize’ye bağlanan yol aksında bulunan mevcut 

Kırık-İspir Yolu Mescit Dağları mevkii’nde yer almaktadır (Şekil 1.1.). 

           

 

Şekil 1.1. Çalışma alanı yer bulduru haritası 
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1.2.2. İklim ve Bitki Örtüsü 

 

Çalışma alanı karasal iklim egemendir. Kışlar uzun ve sert, yaz ayları ise kısa ve sıcak 

geçer. Yıllık yağış miktarı yaklaşık 450 mm mertebesindedir. 70 yıllık meteorolojik ölçümlere 

göre en sıcak ayların sıcaklık ortalaması yaklaşık 20 C, en soğuk ayların sıcaklık ortalaması 

yaklaşık 9 C’dir. Yıllık sıcaklık ortalaması 5.7°C’dir. En az yağış kış mevsiminde olup en fazla 

yağış ilkbahar ve yaz aylarında olur (Şekil 1.3). Yıllık yağış ortalaması 1929-2018 yılları arası 

ölçüm peryoduna göre 432 mm’dir [2]. İnceleme alanı step bitki örtüsünden oluşmaktadır. Bu 

alanlar geniş düzlükler oluşturan mera alanları durumundadır. Bölgede yer yer meşe ormanları 

da gözlenmektedir. 

Çalışma alanın yer aldığı Erzurum İli’nin 1929-2018 peryodu arasındaki sıcaklık 

istatistiklerine göre bölgede kış aylarında ortalama sıcaklığın eksi değerlerde seyrettiği 

görülmektedir (Şekil 1.2). 

 

Şekil 1.2. 1929-2018 yılları arası; ortalama minimum ve maksimum sıcaklık değerleri grafiği 

[2]. 
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Şekil 1.3. Erzurum İli, 1929-2018 yılları arası; aylara göre yağış miktarı ortalaması [2]. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 
 

2.1. Önceki Çalışmalar 

2.1.1. Tünellerle İlgili Önceki Çalışmalar 

 

Lianjin vd. [3], yaptıkları çalışmada bir dağ tünelinin portal bölümünün dinamik 

tepkisini analiz etmek için tek serbest yüzey eğimli bir model oluşturmuşlardır. Oluşturulan 

modelde ilk olarak, elastik dalga yayılım teorisi denilen, tünelin varlığını göz önüne almadan, 

olaydaki SH dalgası altında tünel ekseni üzerindeki serbest olan yer hareketlerinin çözümünü 

çıkarmak için kullanılan metod uygulanmıştır. Daha sonra yapı gerilmelerini sağlamak için 3D 

elastik kabuk teorisinin kullanıldığı yer hareketleri tünel yapısı üzerine konmuştur. Modelin 

analitik çözümleri sarsılma tablosu testleri sonuçları ile doğrulanmıştır.  Bu yolla yapılan 

analitik çözümler sadece genlik-zaman-frekans etkilerini dikkate almakla kalmamış aynı 

zamanda tünel kesitlerinde eksenel, kasnak ve makaslama gerilimi dağılımının analitik 

ifadelerini türetmiştir. Sonuçta dağ tünellerinde tünel portal kesitinin sismik dizaynı için 

referans olabilecek bulgular elde edilmiş olup bu bölgelerdeki sismik tepki özelliklerinin 

tespitinde bir olumlu yaklaşım oluşturulmuştur. 

Koçkar ve Akgün [4], tünel destek tasarımı için metodoloji oluşturmak amacıyla 

çalışmalarında zayıf kaya kütleleri olan şist, fillit, limonit kayaçlarının oluşturduğu Antalya-

Alanya boyunca yer alan iki karayolu tünelini incelemişlerdir. Bu kapsamda tünel portal 

bölgesinde kinematik ve limit denge analizleri için model oluşturulmuştur. Çalışmada GSI değeri 

kullanılarak kaya kütlesinin jeomekanik özellikleri ve kaya kütlesinin çekme mukavemet 

parametreleri belirlenmiştir. Kinematik ve limit denge analizlerinde su basıncı etkisi 

modellemeye dahil edilerek kaya şevinin yenilme durumu modellenmiştir. Yüksek foliasyonlu, 

düzensiz eklemli şevlere ait dairesel yenilme durumları kıyaslanmıştır. Yenilen şevlerde geri 

analiz modeli oluşturulmuştur. GSI metodu ile elde edilen sonuçlarla geri analiz sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca Phase 2 programı kullanılarak tünel bölümlerinin her birinde kaya 

kütleleri için deformasyon ve stres durumları ile destek sistemlerinin etkileşimleri 

incelenmiştir. 

Furat [5], yüksek lisans tez çalışmasında Rize-İspir Karayolu üzerinde inşa edilen 

Güneyce( İkizdere-Rize) Tüneli’nde jeoteknik modelleme ve mühendislik jeolojisi kapsamında 

incelemeler yapmıştır. Bu kapsamda Güneyce (İkizdere-Rize) Tüneli sağ tüp giriş ve çıkış 

bölümleri çalışma dahilinde incelenmiştir. Bu kesimde hat etütleri yapılarak süreksizlik 

özellikleri belirlenmiş, jeoteknik birimlerden örnekler alınarak laboratuvar deneyleri ile kaya 

malzemesinin mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler 
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ışığında NATM, GSI, RMR, Q kaya sınıflama sistemlerine göre kaya kütlesinin kaya sınıfı 

belirlenmiş ve tünel portal bölgesine ait destek unsurları tespit edilmiştir. 

Xing Yan vd [6]., yaptıkları çalışmada, yeraltı kazılarında kaya kütlesinin stabilitesini 

çeşitli nümerik modeller ile incelemişlerdir. Çalışmada çökme sonrası kaya kütlelerinin 

davranışı, süreksizliklerin mekaniksel özellikleri, kazı ve destek bölümleri ayrı ayrı 3 boyutlu 

nümerik analiz yöntemi ile incelenmiş ve sonuçları sunulmuştur. Çalışma konusu olan kazı 

alanında, fay, dayk, çatlaklar, kırıklar vb. gibi pek çok önemli jeolojik unsur mevcuttur. 

Çalışmada ayrıca, nümerik analiz metodunun verilerinin incelenmesi, elde edilmesi, ilgili 

bilgisayar programına verilerin girilmesi, gerilim ve basınç gibi stres analizleri yapılmış ve elde 

edilen tüm veriler kazı alanında bulunan gerçek değerler ile karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak yeraltı madenindeki 3 boyutlu nümerik analizin verileri efektif bir şekilde 

izlenebilmiş, uygulanan yöntemin yeraltı tünel kazılarında farklı ve kompleks jeolojik alanlarda 

uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. 

LuoBu vd. [7], bu çalışmada, 3 boyutlu nümerik modellemenin Çin’de inşa edilen 

tünellerdeki uygulamaları hakkında bilgi vermişlerdir. Nümerik metodlar 1970’lerin 

ortalarından itibaren kullanılmaya başlamış olsa da, metot inceleme alanının sadece belirli bir 

kısmı hakkında bilgi sağlayabiliyordu. Ancak, üç boyutlu sonlu elemanlar analiz yöntemleri çok 

daha detaylı nümerik analizler yapılabildiğini göstermiştir. Çalışma kapsamında bu analiz 

yöntemleri kullanılarak zayıf kayaç kütlelerinin boylamsal deformasyon profillerinin geri analiz 

methodu kullanılarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada, tünelin genel durumu, verilerin 

elde edilmesi ve izlenmesi, geri analiz metodunun nümerik simulasyonu detaylı olarak 

verilmiştir. Metodun incelenmesi Mingyazi Tüneli örneğinde yerinde uygulanmış ve simüle 

edilmiştir. Yöntem bize; Elastik Modülü (E), Yanal Basınç Katsayısı, tünel stabilitesine ilişkin 

uygulanması gereken yöntemler ile ilgili nümerik veriler sunmuştur. 

Jia ve Tang [8], yaptıkları bu çalışmada, çeşitli eklem setlerinin farklı yönlerde kayaç 

içerisinde bulunup çakışması ile blok şeklinde çökmelerin meydana gelebileceğini belirtmiş ve 

bir tünelin deformasyon ve çökme analizlerinin genellikle nümerik analiz yöntemi ve test 

modelleme yöntemi ile yapılabilirliği incelemişlerdir. Bu çalışmada kaya mekaniği ve 

istatistiksel teori olarak iki boyutlu sonlu element (RFPA CODE) kodu baz alınarak 

simulasyonlar yapılmıştır. Bu kod simulasyonunda 5 farklı model incelenmiş, karşılaştırma 

amacı ile, ilk modelde eklemsiz, sırası ile 0, 30, 45, 60 derece eklem setleri simule edilmiştir. Her 

bir simulasyonun sonuçları farklı açılara göre incelenmiş ve kazı sırasında oluşabilecek olası 

deformasyon ve çökmeler modellenmiştir. Eklem setlerinin her birinin açısal olarak farklı 

karakteristik özellikleri bu kod ile beraber nümerik olarak analiz edilebilmiştir. 
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2.1.2. Bölgenin ve Yakın Çevresinin Jeolojisi ile İlgili Çalışmalar 

 

Akdeniz vd.,[9], Aşkale-İspir arasının jeolojisini incelemiş ve bazı veriler elde 

etmişlerdir. Doğu Karadeniz Dağları ile Karasu Çayı vadisi arasında yer alan inceleme alanındaki 

yapısal ve stratigrafik farklılıklarına dayanılarak tektono-stratigrafik birimler halinde istifler 

ayırtlanmıştır. Bunlar; Pontid otoktonu, Bayburt napı, Çameli napı, Şirvan napı, Ovacık napı, 

Yesirçöl napı ve kopdağı ofiyoliti napı olarak tanımlanmıştır. Bu birimlerin üzerine açısal 

uyumsuzlukla gelen çökel ve volkanik kayalar ise örtü kayaları olarak ele alınmıştır. 

Timur [10] Yesirçöl Dağı (KB Erzurum, Aşkale) ve dolayında yer alan Mesozoyik ve 

Senezoyik yaşlı birimlerin stratigrafik özelliklerini ve oluşumlarını incelemiştir. Çalışma 

kapsamında sedimanter özellikler, litoloji, fosil içerikleri ve jeolojik birimlerin birbirleriyle olan 

ilişkileri göz önüne alınarak toplam 12 adet formasyon ve 3 adet üye ayırtlanmıştır. Bunlar, 

yaşlıdan gence doğru; Rizekent formasyonu, Koçdağı volkanitleri, Büyükgüney formasyonu,  

Yesirçöl formasyonu, Başkurtdere formasyonu, Kopdağı melanjı, Serçeme formasyonu, Gölveren 

volkanitleri, Keçitaşı formasyonu, Aşkale formasyonu, Ziyarettepe formasyonu ve Gelinkaya 

formasyonu’dur. Bunun yanısra Mezozoyik yaşlı Aşkale formasyonu içerisinde Gürleyintepe, 

Koşapınar ve Meymansur üyeleri ayırt edilmiştir. Bu kapsamda bölgenin jeolojik evrimi 

tektonik süreçlerle ve oluşum mekanizmaları ile belirtilmiş ve formasyonların geçirdikleri 

evreler çalışmada detaylandırılmıştır. 
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2.2. Bölgenin Jeolojisi 

 

Çalışma alanı Ovacık Olur Zonu olarak tanımlanan ve genellikle Türbiditik karakterli 

pelajik çökellerin oluşturduğu Mesozoyik istiflerinin yüzeylendiği alan içerisinde Çameli 

Birliği’nin meydana getirdiği Jeolojik formasyonlardan oluşmaktadır [11]. Çameli Birliği, çalışma 

alanında gözlenen KD-GB eksenli Gölyurt - Yeşiltepe Senklinali ile ortaya çıkan ve yüksek 

derecede deformasyona maruz kalmış bir tektonik dilimdir. Ayrıca çalışma alanının Kırık mevkii 

civarında Örtü kaya olarak gözlenen Kömürlü Göl çökellerinin oluşturduğu Karahan 

Formasyonu yer almaktadır. Çalışma alanında yaşlıdan gence doğru Karagüney Formasyonu 

(Jka), Hatungüney Formasyonu (jKh), Gökburun Formasyonu Mescitdağları Formasyonu (Km), 

Çaylakkaya Üyesi (Kmç), Karahan Formasyonu (Tmplk), Komşusat Bazaltı (Tvgk), Yamaç 

Molozu (Qym), Taraça (Qt) birimleri yer almaktadır. İnceleme alanına ait Stratigrafik kolon kesit 

Şekil 2.1.’de, Jeoloji Haritası Şekil 2.2.’de yer almaktadır. 

 

2.2.1. Stratigrafi 

 

2.2.1.1. Karagüney  Formasyonu 

 

Çalışma alanı çevresinin kuzeyinde dar bir alanda yer alan Karagüney Formasyonu kızıl 

ve yer yer sarımsı kahverenkli kumtaşları, merceksi yapıda silttaşı ve çakıltaşları ve parçalı-

kırıklı yapıda kristalize kireçtaşlarından oluşmaktadır. İspir-Pazaryolu civarında yaygın olarak 

yüzeylenmektedir [11]. 

 

2.2.1.2. Hatungüney  Formasyonu 

 

Tünel güzergahının giriş ve çıkış portal bölgelerinde görülmekte olup genellikle killi 

kireçtaşı, tüf, tüfit, siltaşı, kiltaşı, kumtaşları ve bu kayaç türlerinin ayrışma ürünlerinden 

oluşmaktadır. Killi kireçtaşları bej-gri renkli, sert-orta dayanımlı olup, yer yer az-orta derecede 

ayrışmıştır. Formasyonun içerisinde yer alan tüfler sarımsı koyukahverenkli yer yer grimsi 

kahverenkli zayıf-çok zayıf dayanımlı ve çok ayrışmış özelliklerdedir. Güzergah üzerinde 

yapılan araştırma çalışmalarında kiltaşı ve silttaşları zayıf dayanımlı, orta-çok ayrışmış 

özelliklerdedir. Kumtaşları orta-kalın tabakalanmalı, yeşil ve yer yer yeşilimsi kahverenkli olup 

yer yer birimler arası merceksi yapı da  gözlenmektedir [11].   
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 Şekil 2.1. Çalışma alanı ve çevresine ait stratigrafik kolon kesit [MTA, 2011 değiştirilerek] 
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   Şekil 2.2. Çalışma alanının Jeoloji Haritası [MTA, 2011 değiştirilerek] 
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2.2.1.3. Gökburun Formasyonu  

 

Birim genel olarak mikrit mercekli kumtaşlarından oluşmaktadır. Yer yer kumtaşı-marn 

ardalanması şeklinde geçiş seviyleri de birim içerisinde gözlenmektedir. Mescitdağları’nın 

kuzey bölümünde sarımsı kahverenkli, koyu yeşil renkli, orta tabakalanmalı ve kaba taneli 

şeklinde başlayan formasyon, ince tabakalanmalı kumtaşı-mikrit ardalanmasına geçiş yapar. 

Formasyonun üst seviyesinde gri, koyu yeşil renkli, kalın tabakalanmalı, kaba taneli ve çakıltaşı 

mercekli kumtaşları yer alır [11]. 

 

2.2.1.4. Mescitdağları Formasyonu 

 

Çoruh nehrinin geçtiği, ispir güneyinde yer alan Mescitdağları civarında yayılım 

gösteren birim genelikle gri, bej yer yer kirli beyaz renkli, ince tabakalanmalı mikritik 

kireçtaşlarından oluşmaktadır. Birim içerisinde çört bantları ve kumtaşları ara tabakalar 

halinde görülür [11]. 

 

2.2.1.5. Karahan Formasyonu 

 

Kırık güneyinde ve çalışma alanında yaygın gözlenen İspir-Karahan linyitlerini içeren 

volkanoklastik kayalar Karahan formasyonu adını almıştır. Alt seviyelerinde sarı renkli silttaşı, 

kumtaşı ve laminalı killi kireçtaşları yer almaktadır. Üst seviyelerinde ise yaygın olarak kirli 

beyaz renkli tüfit tabakaları yer almaktadır. Bu volkanik kırıntılar kömürlü seviyelerin altında 

yer almaktadır [11]. 

 

2.2.1.6. Komşusat Bazaltı 

 

Kırık dolaylarında Karahan Formasyonunun bünyesinde bulunan kırık hatları boyunca 

yükselim göstermiş olan Bazalt seviyeleridir. Birimin taze yüzeyleri ayrışmış kesimlere göre 

daha koyu renkte gözlenmektedir. Genel yayılıma göre Komşusat bazaltı taze yüzeyleri siyah 

renkli, nispeten ayrışmış kesimleri ise kızıl ve kızılımsı kahverengi renklerde gözlenmektedir. 

Birim içerisinde yer yer gaz boşlukları gözlenmekte olup bu seviyeler süngerimsi bir görünüm 

kazanmıştır [11]. 
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2.2.1.7. Yamaç Molozu  

 

Daha çok dik yamaçların eteklerinde yayılım göstermektedir. Yamaç molozu içerisinde 

yer alan taneler geniş bir boyut aralığında yer almakta olup kum, çakıl ve iri bloklar yayılım 

yerine ve türediği formasyona göre değişkenlik göstermektedir. 

 

2.2.1.8. Alüvyon 

 

Alüvyon inceleme alanında Çoruh Çayı ve onunla bağlantılı dere ve çayların geçtiği 

kesimlerde yer alan birikinti çökelleri şeklinde görülmektedir. Genellikle gri, bej ve boz 

renklerde silt, kil ve iri çakıl boyunda malzemeden oluşmaktadır. Genellikle kötü boylanmalı 

olup yer yer iri çakıllarla beraber kum mercekleri bulunur. Bölgede akarsu rejimi ve akarsunun 

geçtiği güzergahın özelliklerine göre değişken özellikler sunabilmektedir. 

 

2.2.2. Yapısal Jeoloji 

 

İnceleme alanını oluşturan birimler Doğu Pontidler’in güney kesiminde KD-GB 

doğrultulu bindirmeler ve doğrultu atımlı faylar vasıtasıyla birbirinden yapısal ve stratigrafik 

farklılıklara sahip jeolojik istifleri oluşturmuştur. Bu istifler kuzeyde Harşid-Borçka zonu ile 

başlar ve güneye doğru Bayburt-Artvin zonu, Ovacık Olur zonu (Çermeli birliği, Ovacık birliği, 

Yesirçöl birliği), Ofiyolit zonu (Kopdağı ofiyolit napı) ve bu birimler üzerine açısal uyumsuzlukla 

gelen çökel ve volkanik kayaçlardan (örtü kayaçları) oluşmaktadır [11].  

Çalışma alanını oluşturan Ovacık Olur zonu, şelf kenarı ve derin şelf kenarlarında 

birikmiş genellikle türbiditik karakterli çökellerin oluşturduğu Mesozoyik istiflerin yüzeylendiği 

alandır [11]. Bu zon içerisinde yer alan ve inceleme alanında birçok jeolojik birimin içerisinde 

yer aldığı Çermeli birliği şiddetli deformasyon geçirmiş tektonik bir dilimdir ve içerisinde birçok 

bindirme fayı barındırmaktadır. 

 

2.2.3. Depremsellik 

 

Çalışma alanı Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre 0.1-0.2 en büyük yer ivmesi 

değerleri aralığında yer almaktadır (Şekil 2.3)[12]. Ayrıca çalışma alanının bulunduğu kesimde 

Türkiye Diri Fay Haritasına göre herhangi bir fay geçişi bulunmamaktadır (Şekil 2.4)[13]. 
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Şekil 2.3. Çalışma alanı Deprem bölgesi haritası [12]. 

 

 

Şekil 2.4. Çalışma alanı diri fay haritası [13]. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışma alanında arazi çalışmaları, jeoteknik sondaj çalışmaları ve yerinde deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Tez çalışması kapsamında kullanılan veriler KGM (Karayolları Genel 

Müdürlüğü)’den sağlandığından arazi çalışmaları ve karot sandıkları üzerinde bire bir inceleme 

yapılamamıştır. Çalışmada Kırık Tüneli giriş ve çıkış portal bölgelerinin duraysızlık ve stabilite 

problemleri ile jeoteknik modellemesini oluşturmak amacıyla, bu çalışmalardan elde edilen 

veriler ve sondaj çalışmalarından elde edilen örnekler üzerinde gerçekleştirilen jeomekanik 

laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada KGM projesi 

kapsamında gerçekleştirilen sondaj verileri, yerinde ve laboratuarda elde edilen veriler 

kullanılmıştır. Arazi ve laboratuvar çalışmaları ile elde edilen veriler bir arada değerlendirilerek 

tünel portal bölgelerine ait nümerik analizlerle gerçekleştirilen modelleme için jeoteknik 

parametreler elde edilmeye çalışılmıştır. Arazi deneyleri kapsamında yapılan presiyometre 

deneyi TS EN ISO 22476-4 [14] standardına göre; SPT deneyleri ise ASTM D 1586-11 [15] 

standardına göre yapılmıştır. Laboratuvar deneyleri ise ISRM (1981) [16] ve AASHTO 

standartlarına [17] göre yapılmıştır. Arazi ve laboratuvar deneyleri ve ilgili standartlar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 3.1.). 

 

Tablo 3.1. İnceleme alanında yapılan arazi ve laboratuvar deneyleri. 

DENEYLER 

ARAZİ DENEYLERİ 
Presiyometre Deneyi (TS EN ISO 22476-4) 

SPT Deneyi( ASTM D 1586-11) 

LABORATUVAR DENEYLERİ 

Yoğunluk-Birim Hacim Ağırlık Deneyi 
(ISRM,1981) 

Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı Deneyi 
(ISRM,1981) 

Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi 
(ISRM,1981) 

Doğal su içeriği deneyi (AASHTO T 265-12) 
Elek analizi deneyi (AASHTO T 99-10) 

Atterberg limitleri (AASHTO T 89-10/(AASHTO 
T 90-00) 

 

3.1. Arazi Çalışmaları 

 

Çalışma alanı olan Kırık Tüneli giriş ve çıkış portal bölgelerinde arazi çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda birimlerin jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla, portal bölgelerindeki duraysızlık problemlerini ortaya koymak, stabilite analizlerine 

girdi parametreleri elde etmek ve laboratuvar deneylerinde kullanılacak örnekleri almak için 3 



15 

 

noktada sondaj çalışması yapılmıştır. Sondaj çalışmalarında yerinde deney olarak SPT ve 

Presiyometre deneyleri yapılmıştır. 

 

3.1.1. Sondaj Çalışmaları 

 

Çalışma alanında yer alan Kırık Tüneli’nin çıkış portal bölgesinde 1 adet 40 metre ve 1 

adet 43 metre derinliğinde; giriş portal bölgesinde ise 2 adet 30’ar metre derinliğinde toplam 4 

adet sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.1). Ayrıca tünel çıkış portalına yakın ve tünel 

çıkışında yer alan Hatungüney Formasyonunun kesildiği 1 adet 180 metre derinliğindeki sondaj 

verilerinden de yararlanılmıştır. Sondaj kuyularında litolojik değişimlere göre SPT deneyli ve 

karotlu ilerleme yapılmıştır. Jeolojik birimlerin parçalı-kırıklı yapı göstermesinden dolayı kuyu 

içerisinde muhafaza boruları kullanılmış olup kuyu bitimlerinde yer altı su seviyeleri 

ölçülmüştür. Sondaj çalışmaları Karayolları Araştırma Mühendislik Hizmetleri Teknik 

Şartnamesine göre yapılmıştır. 

 

 

                      Şekil 3.1. Sondaj çalışmalarından bir görünüm 
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3.1.2. Yerinde Deneyler 

 

3.1.2.1. Presiyometre Deneyi 

 

Bir sondaj kuyusu içerisinde belirli derinliklerde gerçekleştirilen ve istenilen 

derinliklerde radyal bir basınçla şişirilebilen prob yardımıyla uygulanan zeminin deformasyonu 

ve buna bağlı verileri elde etme ilkesine dayanan yerinde bir deneydir. Presiyometre deneyi 

sondaj çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yapılmış olup deney, TS EN ISO 22476-4 [14] 

standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylerde LouisMenard GA tipi 

Presiyometre aleti ile 60 mm’lik N tipi prob kullanılmıştır. 

 

3.1.2.2. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) 

 

Sondaj kuyusunda gerçekleştirilen zeminlerin kıvam durumunu ortaya koyan yerinde 

deney türüdür. Bu deney, 63,5 kg ağırlığındaki kütlenin 76 cm yükseklikten tekrarlayan 

aralıklarla düşürülerek SPT deney tüpünün zemine çakılması işleminden oluşur. Yarıklı iki 

parçadan oluşan SPT deney tüpünün kuyu tabanına indirilmesi, 15’er cm’lik 3 aşamada  

çakılarak numune alınması ve her aşamada elde edilen değerin kaydedilmesi esasına dayanır. 

Çalışma sahasında uygulanan 4 sondaj kuyusunda belirli derinliklerde ASTM D 1586-11 [15] 

standartlarına uygun olarak bu deney gerçekleştirilmiş ve elde edilen örnekler; sondaj yer 

bilgileri, örnek derinliği, SPT darbe sayılarının kaydedildiği etiket ile örnek torbalarına 

konularak laboratuvara gönderilmiştir. 

 

3.2. Laboratuvar Çalışmaları 

 

Çalışma alanı olan Kırık Tüneli’nin giriş ve çıkış noktalarında yapılan 4 sondaj 

çalışmasından elde edilen örnekler elde edildikleri derinliklerine göre karot sandıklarına 

yerleştirilmiştir (Şekil 3.2.), (EK-2). Tünel giriş ve çıkış portal bölgelerinde yer alan 4 sondaj 

kuyusundan elde edilen karot sandıkları göz önüne alınarak sondaj logları oluşturulmuştur 

(Şekil 3.3 ve Şekil 3.4), (EK-1). Genel olarak sondaj kuyularında üst zonlarda yamaç molozu ve 

Hatungüney formasyonuna ait zeminleşmiş seviyeler gözlenmiştir (Şekil 3.2). Bu derinliklerde 

gerçekleştirilen SPT örnekleri üzerinde elek analizi, atterberg limitleri (LL, PL, PI), optimum su 

içeriği (Wn) deneyleri yapılmıştır. Kaya kütlesinin geçildiği seviyelerden elde edilen karotların 

tamamen parçalı-kırıklı bir yapı göstermesi nedeniyle kayanın tek eksenli dayanımını tayin 

etmek amacıyla gerçekleştirilen tek eksenli basınç dayanımı deneyi iki kuyuda örnekler alınarak 
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gerçekleştirilebilmiştir. Hatungüney formasyonu içerisinde alınan bu örnekler üzerinden 

Elastisite Modül değerleri de elde edilmiştir.  

 

 

 

Şekil 3.2. Sondaj kuyularında gözlenen çok parçalı-kırıklı ve zeminleşmiş seviyeler. 
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Şekil 3.3. Kİ-03 ve Kİ-04 sondajlarına ait sondaj logları 
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 Şekil 3.4. Kİ-06A ve Kİ-07 sondajlarına ait sondaj logları 
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3.2.1. Yoğunluk ve Birim Hacim Ağırlık Deneyi 

 

Sondaj çalışmaları sonucu elde edilen silindirik karot örnekleri üzerinde kayanın birim 

hacim ağırlığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır [50]. Silindirik deney örneğinin boyu (L) ve 

çapı (D), birbirine dik iki ayrı yönde ölçüm kumpası yardımıyla ölçülerek bu değerlerin 

ortalaması alınıp deney formuna kaydedilmiştir. Daha sonra 105 °C’ye kadar ısıtılan etüvde 24 

saat kurutulan örnekler, 30 dakika desikatörde soğutulduktan sonra hassas terazide kuru 

ağırlıkları ölçülüp eşitlik “ϒ=M/v” yardımıyla yoğunluk ve birim hacim ağırlıkları 

hesaplanmıştır.  

 

3.2.2. Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi 

 

Silindirik veya düzensiz şekilli örnekler üzerinde yapılabilen nokta yükleme deneyi, 

kayanın tek eksenli sıkışma dayanımının dolaylı yoldan belirlenmesini amaçlamaktadır. ISRM 

standardına göre hazırlanan örnekler deney aletindeki konik başlıklar (Şekil 3.5.) arasına 

yerleştirilerek sabitlenmiştir. Daha sonra örnek üzerine yükleme kolu yardımıyla örneğin 10-60 

saniye arasında kırılması sağlanacak şekilde yük verilir. Kırılma anındaki yük göstergeden 

okunarak kaydedilir.  Nokta yükü dayanım değeri Is= P/De2” formülü yardımıyla elde edilir. Bu 

eşitlikte: De=düzensiz örneklerde konik başlıkların temas noktalarından geçen en küçük kesit 

alanı (mm2) ve P: Yenilme anında kaydedilen yüktür (kgf). 

 

 

Şekil 3.5. Nokta yükü dayanım indeksi deney aleti  
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3.2.3. Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı Deneyi 

 

Kaya türünün sağlam kayaç örnekleri üzerinde eksenel sıkışma kuvveti uygulanarak tek 

eksenli sıkışma dayanımının elde edilmesi amacıyla yapılmaktadır [18]. 

Sondaj çalışmaları sonucu elde edilen boy/çap oranı 2,5-3 arasında olacak şekilde yüzey 

düzeltilmesi yapılan kaya örneği deney aletinde yükleme presinin ortasına yerleştirilir (Şekil 

3.6). Silindirik kaya örneği yükleme ünitesinin yükseltilmesiyle prese tam olarak oturması 

sağlanmış ve örneğin 5-10 dakika arasında yenilmesini sağlayacak şekilde bir yükleme hızı 

seçilerek yük sabitlenmiştir. Yenilme gerçekleşene kadar devam edilen yükleme örneğin 

kırılması sonucunda noktalanmıştır. Deney sonucunda elde edilen yenilme yükü, yenilme süresi 

ve hızı deney formuna kaydedilmiştir. Uygulanan yük yani yenilme yükü ve örneğin kesit alanı 

kullanılarak tek eksenli sıkışma dayanımı belirlenmiştir. 

 

                Şekil 3.6. Tek eksenli sıkışma dayanımı deney aleti. 

 
 

3.2.4. Doğal Su İçeriği Deneyi 

 

Sondaj çalışmalarında yapılan SPT deneyi sonucu elde edilen zemin örneği üzerinde 

zeminin su kütlesinin katı parçacıklarına olan oransal değerinin elde edilmesi için 

gerçekleştirilmiştir. Deneyde zemini temsil edecek örnekler seçilmiştir. Laboratuvara getirilen 

örnekler ısıya dayanıklı ve ağırlığı tartılmış metal kaplara alınır. Metal kapların ağırlığı 0,01 gr 

hassasiyetteki terazide tartılmış ve dara ağırlığı olarak kaydedilmiş ve numaralandırılmıştır. 

Getirilen ıslak zemin örnekleri tek tek numaralandırılmış metal kaplara konularak tartılıp her 
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biri deney formuna kaydedilmiştir. Kap ve örnekler etüvde 16-24 saat arasında kurutularak 

sabit bir kütleye getirilmiştir. Etüvden çıkarılan örnekler hızlı bir şekilde tartılıp ağzı 

kapatılarak her bir örnek kütlesi deney formuna kaydedilmiştir. Elde edilen değerler 

kullanılarak formül yardımıyla her bir örnek için doğal su içeriği hesaplanmıştır. 

 

3.2.5. Elek Analizi Deneyi 

 

Zemini oluşturan tanelerin boyutlarını ve dağılımlarını belirlemek ve bu yolla zemin 

sınıflamasını elde edebilmek amacıyla yapılmıştır. Etüvde kurutulan en az 500 gr ağırlığındaki 

örnekler hassas terazide tartılır.  Elek açıklığı 4 mm ile 0,075 mm aralığında olan elek seti 

kullanılır (Şekil 3.7). En üstte açıklık boyu 4mm olan eleğin üzerine örnekler konmuş ve en alta 

doğru elek açıklık aralığı azalacak şekilde titreşimle eleme işlemi yapılmıştır. İşlem bittikten 

sonra her bir elek üzerinde kalan örneklerin ağırlığı hassas terazide tartılır. Elde edilen 

değerler, her örnek için elek numarası ve ağırlık olarak deney formuna kaydedilmiştir. 

 

 

                         Şekil 3.7.Elek analiz seti 

 

3.2.6. Atterberg Limitleri (Likit limit, Plastik limit deneyi) 

 

Atterberg limitleri esas olarak ince taneli zeminlerin değişik su içeriklerindeki 

dayanımlarının bir göstergesi olarak ifade edilir [19]. Zemin davranışında belirli limitlerdeki 

veya kritik aşamalardaki su içeriğini elde etmek amacıyla yapılır. 
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3.2.6.1. Likit Limit Deneyi 

 

Likit limit değeri zeminin plastik halinden akıcı hale geçtiği değer olarak ifade edilir 

[19]. 40 no’lu elekten geçen 150-200 gr ağırlığındaki örnek saf su ile karıştırılarak spatula ile 

karıştırılır ve oda sıcaklığında hava almadan 24 saat bekletilir. Bu aşamada “Casagrende aleti ve 

spatula denilen alet kullanılır (Şekil 3.8). Casagrende aletine örnek alınarak paralel şekilde 

düzlenir. Oluk açma bıçağı ile örneğin ortasında “V” kesitli bir oluk açılır. Casegrande kolu 

saniyede iki defaya denk gelecek şekilde 10 mm yükseklikten örnek düşürülür. İki parça 

arasındaki kapanma 13 mm olduğunda düşüş sayısı kaydedilir. Kapanan kısımdan örnek 

alınarak etüvde kurulur ve su içeri değeri elde edilir. Bu deney elde edilen darbe sayıları 10-50 

arasında olacak şekilde farklı su içerikleri ile tekrarlanarak su içeriği ve vuruş sayısı olarak 

grafiğe aktarılır. Bu grafikte akış doğrusu çizilir ve 25 darbe sayısının akış doğrusunu kestiği su 

içeriği değeri likit limit değerini verir ve grafiğe aktarılır (Şekil 3.9). 

 

 

                       Şekil 3.8. Casagrende Aleti ve Spatula 
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 Şekil 3.9. Likit Limit Grafiği 

 

3.2.6.2. Plastik Limit Deneyi 

 

Plastik limit değeri zeminin plastik halden yarı katı hale geçtiği su içeriği olarak 

tanımlanır [19]. 40 no’lu elekten geçen malzemeden 30-35 gr kadar örnek bir kaba alınır. Zemin 

örneği yuvarlak ve silindir bir duruma getirilebilecek kadar saf su ilave edilir. Cam plaka üzerine 

alınan örnek el ayası ile silindirik biçimde kalınlığı 3 mm kadar düşecek şekilde yuvarlanarak 

örnek üzerinde çatlamalar belirmesi sağlanmalıdır. Yeteri kalınlığa gelmeden örnekte kopma 

olursa örneğe saf su ilave edilerek işlem tekrarlanır. İstenilen durum oluştuğunda kap+örnek 

ağırlığı tartılır ve deney föyüne kaydedilir. Elde edilen örnek daha sonra etüvde 24 saat 

bekletilir ve kuru örnek+kap ağırlığı tartılır ve su içeriği hesaplanır. Bu deney 2 defa 

tekrarlanarak elde edilen ortalama su içeriği değeri plastik limit değeri olarak kaydedilir. 

Bu iki deney sonucunda elde edilen değerler yardımıyla zeminin plastik davranış 

gösterdiği su içeriği alanını ifade eden “Plastisite İndeksi” değeri elde edilir. Bu değer rakamsal 

olarak PI=LL-PL eşitliği ile belirlenir. 
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3.3. Kaya Kütlelerinin Jeolojik-Jeoteknik Parametrelerinin Belirlenmesi  

 

3.3.1. RMR (Rock Mass Rating System) ve RMQR Kaya Kütle Sınıflama Sistemi 

 

RMR kaya sınıflama sistemi kavramı ilk kez Bieniawski (1973) tarafından ortaya 

atılmıştır [20]. Başlangıçta bu sistem sedimanter kayalarda açılmış tünellerde yapılan gözlemler 

ve bu gözlemlerden elde edilen deneyimler esas alınarak geliştirilmiştir. Bu versiyonda 

aşağıdaki 8 parametre yer almaktadır. 

1. Kaya malzemesinin tek eksenli sıkışma dayanımı 

2. RQD 

3. Bozunmanın derecesi 

4. Süreksizlik aralığı 

5. Süreksizlik açıklığı 

6. Süreksizliklerin devamlılığı 

7. Yer altı suyu akışı 

8. Süreksizlik yönelimi 

Sistemde ilk ve en önemli değişiklikler 1974’de olmuştur. 1973 versiyonunda yer alan 

parametrelerden süreksizlik açıklığı, devamlılığı ve bozunma derecesi gibi parametreler 

birleştirilerek “süreksizlik durumu” adı altında değerlendirilmiştir. Ayrıca tünellerde süreksizlik 

yöneliminin etkisinin tanımlanması için ölçütler sınıflamaya eklenmiştir. 

Sistemin 1976 versiyonunda nokta yükü dayanım indeksi de alternatif parametre olarak 

sisteme eklenmiş, RQD ve dayanım puanlamasında değişikliğe gidilmiştir.  

Sistemdeki süreksizlik aralığı, süreksizlik koşulu ve yer altı suyu durumu gibi puanlarda 

değişiklik olmuştur. 1979 versiyonunda ise su miktarının ölçülemediği koşullarda da 

parametreye puan verilebilmesi amacıyla, süreksizlik yüzeyindeki su durumunu tanımlayan 

‘tamamen kuru’, ‘nemli’ v.b. tanımlama ölçütleri alternatif olarak sisteme dahil edilmiştir. Ayrıca 

önceki versiyonlarda sadece tüneller için süreksizlik yönelim düzeltmesi varken, bu versiyonda 

kaya temelleri ve kaya şevleri içinde süreksizlik yönelimi düzeltmesi puanları sisteme dahil 

edilmiştir. Bunun dışında RMR Sistemi zaman içerisinde yapılan gözlemler ve yeni veriler de 
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gözönüne alınarak 1989 yılına kadar birkaç kez değişikliğe uğramıştır. Başlıca değişiklikler şu 

şekilde sıralanabilir: 

 Kaya malzemesinin dayanımına, RQD’ye ve süreksizlik aralığı parametrelerine ait 

puanlama amacıyla yeni geliştirilen “parametre-puan” grafiklerinden doğrudan 

belirlenmesi 

 Süreksizlik koşuluna ait parametrelerin ISRM (1981) tarafından önerilen tanımlamalara 

göre gruplandırılıp, her gruba ayrı puan verilmesi 

 Uzun süreli gözlemler ve ölçümler esas alınarak, desteksiz durma süresi grafiğinin 

yeniden düzenlenmesi 

RMR kaya sınıflama sistemi 1989 yılına kadar gelişimini devam ettirmiş ve bugün de 

kullanılan ve temel 5 parametreden oluşan durumunu almıştır (Tablo 3.2). Tabloda yer alan 5 

parametre ye göre hesaplanmış olan RMR değeri “Temel RMR” olarak adlandırılır.  
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       Tablo 3.2. RMR Kaya Kütle Sınıflama Sistemi [20].  

 
 
 

RMR sisteminin zaman içerisinde kullanılmasıyla birlikte kaya kütlesinin jeomekanik  

özelliklerinin farklı kaya kütlelerinde sağlıklı bir şekilde belirlemek amacıyla araştırmacılar 

sistem üzerinde çalışmalarını devam ettirmiştir.  Bu çalışmalar neticesinde Aydan vd. (2013) 

tarafından kaya kütle kalitesi puanlama sistemi (RMQR) geliştirilmiştir [21]. Bu çalışmada RQD 

değeri ve süreksizlik aralığı değerinin benzer veri değerleri olduğu belirtilmiş özellikle kil 

içerikli kaya kütlelerinde su emme özelliğinin önemli bir unsur olduğu vurgulanmıştır. Bu 

tespitler ışığında geliştirilen RMQR sistemi kaya kütlesinin bozunma derecesi, süreksizlik takımı 

sayısı, süreksizlik aralığı veya RQD değeri, süreksizliklerin durumu (açıklık, dolgu, pürüzlülük), 

yer altı suyu sızma durumu ve su emme parametrelerinden oluşmaktadır (Tablo 3.3). 
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Tablo 3.3. RMQR Kaya Kütle Sınıflama Sistemi [21] 
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3.3.2. Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) 

 

Kaya kütlelerinin özelliklerinin belirlenmesinde birçok yöntem bulunmakla beraber sık 

eklemli ve ileri derecede zayıf kaya kütlelerinin özelliklerinin belirlenmesinde sınırlamalar 

bulunmaktadır. Kaya kütlesini oluşturan kaya malzemesi ve süreksizlikler ile bunların 

birbirleriyle olan ilişkilerinin doğru ve sağlıklı olarak ortaya konması için kaya kütlesinin 

jeoteknik parametrelerinin belirlenmesi amacıyla veri elde edilmesi gerekmektedir. Bunun için 

kaya kütlelerinin özelliklerini yansıtabilecek boyutlarda örnek alımı gerekmekte olup 

laboratuvar koşullarında büyük boyutlarda örnek sağlayabilmek mümkün olmamaktadır. Bu 

nedenle kaya kütlesinin mühendislik özelliklerinin saptanması amacıyla görgül yaklaşımlar 

geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan biri olan Hoek Brown görgül yenilme ölçütü farklı kaya 

kütlelerinin özelliklerini tanımlamada görgül ilişkiler ve çizelgeler ortaya koymuştur. Hoek ve 

Brown çok sayıda eklemli kaya kütlelerinde ancak sınırlı sayıda yapılan deneyler ve 

gözlemlerden oluşan bir dizi çalışma yapmışlar ve kaya kütlesinin yenilme koşuluna ait bir 

yaklaşım ortaya koymaya çalışmışlardır. Sonuçta kaya kütlelerine etki eden en büyük asal 

gerilme (σ1) ile en küçük asal gerilme (σ3), yani normal gerilme (σ) ile makaslama gerilmesi ( ) 

arasındaki ilişkinin eğrisel olduğunu belirlemişlerdir. Bu temel yaklaşımla beraber eklemli kaya 

kütlelerine ait kaya sabitlerinin (m, s, a) tayini amacıyla çeşitli eşitlikler geliştirilmiştir. Bu 

eşitliklerde gerek doğrudan deney ve modellemelerde meydana gelen kısıtlamalar gerekse 

eşitliklerde kullanılan RMR kaya sınıflamasının çok zayıf kaya kütlelerinde yetersiz kalması 

nedeniyle Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) geliştirilmiştir. Bu sistem eklemli ve farklı dayanım 

karakterlerindeki kaya kütlelerine ait dayanım sabitlerini çizelgeler ve görgül ilişkilerle ortaya 

koymaktadır. Hoek vd. (1995) tarafından geliştirilen GSI sistemi zaman içerisinde Hoek vd. ile 

Sönmez ve Ulusay (2002) tarafından deneyim ve tecrübeler ışığında geliştirilerek son halini 

almıştır (Tablo 3.4) [22]. 
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Tablo 3.4. GSI Sınıflama Sistemi Abağı [22]. 

 

 

GSI kaya sınıflama sisteminde kullanılan abak (Tablo 3.4); yapısal özellik puanı olarak 

belirtilen ve kaya eklemliliğine bağlı olarak elde edilen SR (Yapısal Puan)  ve yüzey koşulu puanı 

olarak adlandırılan ve süreksizlik yüzey özelliklerinin bir göstergesi olan SCR (Yüzey Koşulu 

Puanı)  puanını esas alan bir kaya sınıflama sistemidir.                                                                    

SR puanını belirleyen hacimsel eklem katsayısı olarak adlandırılan Jv değeri, Palmstrom 

tarafından tanımlanmış birim hacimdeki süreksizlik toplamını ifade eden bir değerdir [23].         
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Jv değerinin belirlenmesinde kaya süreksizlik koşullarının durumu etkili olmaktadır. Seyrek 

eklemli kaya kütlelerinde hat etütleri yardımıyla belirlenebildiği gibi sık eklemli kaya 

kütlelerinde üç yönlü süreksizliklerin tespit edilmesiyle bu değer elde edilebilmektedir. Bu 

yöntemlerin yanı sıra Ulusay ve Sönmez (1999) tarafından daha pratik bir yaklaşım olarak 

aşağıdaki eşitlikler önerilmiştir [20]. 

Jv=(
 

 
)3  veya Jv=(

1

 
)3  (3.1) 

N:Eklem sayısı, L:Ölçüm hattının uzunluğu,  

S: Ortalama süreksizlik aralığı 

SCR değeri, süreksizlik yüzeylerinin pürüzlülük, dolgu ve bozunma özelliklerinin 

derecelendirilmesini yansıtan bir değerdir. GSI abağında (Tablo 3.4) bu derecelendirme ile 

ilişkili puanlama belirtilmiş olup tanımlamalar detaylandırılmıştır. 

SCR=Rr+Rw+Rf  (3.2) 

eşitliği yardımı ile elde edilir. 

Rr: Süreksizlik  

Rw: Bozunma 

Rf: Dolgu puanları  

SR (Yapısal Puan) ve SCR (Yüzey Koşulu Puanı) değerleri bulunduktan sonra GSI 

abağında kesişim noktası bulunarak kaya kütlesinin GSI değeri elde edilmiş olur. 

 

3.3.2.1. Kaya kütlesinin mb, ‘s’ ve ‘a’ sabitlerinin bulunması 

 

Kaya kütlesine ait GSI değerinin elde edilmesinden sonra kaya sabitleri olan ‘s’ ve ‘a’ 

parametrelerinin bu değer yardımıyla hesaplanabilmesi için bir takım eşitlikler mevcuttur. a 

sabiti için: 

GSI ≥30 ise a=0.5 ve GSI ≤30 ise a=0.65-(GSI/200)                                                              (3.3) 

 olarak belirlenmektedir. s sabiti için ise, 

 s=exp(
GSI 100

9 3D
) (3.4) 

eşitliği kullanılmaktadır. Mb kaya kütle sabiti ise:  
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mb=mi exp(
       

      
        (3.5) 

yardımıyla elde edilir. Bu eşitlikte yer alan mi kaya malzemesi sabiti ise Hoek vd. (2007) 

tarafından geliştirilen bir tablo yardımıyla elde edilebilmektedir (Tablo 3.6) [24]. Bu eşitliklerde 

yer alan ‘D’ ile belirtilmiş olan örselenme faktörü kaya kütlesinin maruz kaldığı dış etkenlere 

bağlı olarak 0≤D≤1 aralığında yer alan bir değerdir. Bu değer örselenmemiş kaya kütlesinde ‘0’ 

değerinden örselenmiş kaya kütlesinde ‘1’ değerini almaktadır. Bu değer Hoek vd. (2002) 

tarafından geliştirilmiş olan abak (Tablo 3.5.) yardımıyla tespit edilmektedir [25]. 
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Tablo 3.5. Örselenme faktörü D’nin klavuz tablosu [25]. 

Kaya Kütlesinin Görünümü Kaya Kütlesini Tanımı 
Önerilen D 
Değeri 

 

Yüksek kaliteli denetimli patlama veya 
tünel açma makinasıyla yapılan kazı tüneli 
çevreleyen kaya kütlesinde en düşük 
derecede örselenmeye neden olur. 

D=0 

 

Düşük kaliteli kaya kütlelerinde (patlatma 
yapılmamış) mekanik olarak veya elle 
yapılan kazı, tüneli çevreleyen kaya 
kütlesinde en düşük derecede örselenmeye 
neden olur. Sıkışan zemin sorunu önemli 
derecede taban kabarmasına yol açar ve 
soldaki fotoğraftaki gibi geçici bir taban 
betonu dökülmediği takdirde önemli 
düzeyde örselenme olur. 

D=0 

 
D=0.5 

 
Taban 

betonu yok 

 

Çok kötü kaliteli patlatma sert kaya 
tünellerinde çevre kayasının 2-3 m içine 
nüfuz edecek şekilde şiddetli yerel hasara 
neden olur. 

D=0.8 

 

İnşaat mühendisliğiyle ilgili şev kazılarında 
küçük ölçekli patlatma kaya kütlesinde orta 
derecede hasara neden olur; özellikle 
denetimli patlatma yapılırsa kaya 
kütlesinin görünümü soldaki fotoğraftaki 
gibidir. Bununla birlikte, gerilme boşalımı 
da bir miktar örselenme yaratır. 

D=0.7 

İyi patlatma 

D=1.0 

Kötü (zayıf) 
patlatma 

 

Çok uzun açık işletme şevleri, üretim 
amaçlı aşırı patlatmadan ve örtü kazısı 
nedeniyle oluşan gerilmenin azalmasından 
dolayı önemli düzeyde örselenmeye maruz 
kalırlar. Daha yumuşak bazı kayalarda kazı 
işlemi riperleme ve dozer ile yapılabilir ve 
bu durumda şevin maruz kalacağı 
örselenmenin derecesi daha düşük olur. 

D=1.0 

Üretim 
patlatması 

D=0.7 

Mekanik 
kazı 
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  Tablo 3.6. mi sabiti değerleri[24]. 

Kaya 
Türü 

Sınıf Grup Doku 

            İri                             Orta                        İnce                  Çok İnce 

SE
D
İM

A
N
T
E
R

 

Kırıntılı Konglomeralar 
(21±3) 

Breşler        (19±5) 

Kumtaşları  
17±4 

 

Silttaşları           
7±2 

Grovak    
(18±3) 

 

Kiltaşları     
4±2 

Şeyller  
(6±2) 

Marnlar 
(7±2) 

Kırıntısız Karbonatlar Kristalin Kireçtaşı     
(12±3) 

Sparitik 
Kireçtaşları 
(10±2) 

Mikritik 
Kireçtaşları 

(9±2) 

Dolomitler 
(9±3) 

Evaporitler  Jips                8±2 Anhidrit  
12±2 

 

Organik    Tebeşir   7±2 

M
E
T
A
M
O
R
F
İK

 

Foliasyonsuz Mermer            9±3 Hornfels  
(19±4) 

Metakumtaşı 
(19±3) 

Kuvarsit      
20±3 

 

Düşük Foliasyonlu Migmatit    (29±3) Amfibol       
26±6 

  
 
 

Foliasyonlu* Gnays             28±5 Şistler        12±3 Fillitler  (7±3) Sleytler   7±4 

M
A
Ğ
M
A
T
İK

 

 

 

 

Plutonik 

 

Açık Renkli Granit             32±2 

Granodiyorit 
(29±3) 

Diyorit       25±5 
 
 

  

Koyu Renkli Gabro             27±3 

Norit               20±5  

Dolerit     
(16±5) 

 
 
 
 

  

Hipabisal Porfiriler    (20±5)  Diyabaz 
(15±5) 

Peridodit 
(25±5) 

Volkanik Lav  Riyolit     
(20±5) 

Andezit      
20±5 

Dasit    (20±3) 

Bazalt  
(20±5) 

Obsidiyen 
(19±3) 

Piroklastik Aglomera   (19±3) Breş          
(19±5) 

Tüf            
(19±5) 
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3.3.3.  Q  Sınıflama Sistemi 

 

Bir kaya kütle sınıflaması olarak ortaya çıkan Q ya da Norwegian Geotechnical Institute 

(NGI) sistemi Barton vd. (1974) tarafından çok sayıda yer altı kazılarından edinilen deneyimler 

ışığında hazırlanarak ortaya konmuş bir sistemdir [26]. Q sisteminin yıllar içerisinde 

kullanılması sonucu destek seçimleri kısmı Grimstad ve Barton (1993) tarafından 

düzenlenmiştir [27]. Sistem içerisinde yer alan SRF(Gerilme Azaltma Faktörü) ve ESR (Kazı 

Destek Oranı) parametreleri ise Barton ve Grimstad (1994) tarafından yeniden düzenlenmiştir 

[28]. Q değeri aşağıdaki eşitlikte belirlenmektedir. 

 Q= (RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF)                                                                                                     (3.6) 

Burada; RQD: kaya kalite değeri (%) olarak tanımlanmakta olup elde edilen değere göre 

kaya kütlesi çok zayıf ile çok iyi (mükemmel) arasında tanımlanmaktadır [29]. Eşitlikte, Jn: 

eklem takımı sayısı, Jr: eklem pürüzlülük değeri, Ja: eklem yüzeyi bozunma değeri, Jw: eklem 

suyu azaltma faktörü, SRF: gerilme azaltma faktörünü temsil etmektedir. 

Ayrıca; 

RQD/Jn : Kaya kütlesinin yapısını ve blok boyutunun ölçüsünü, 

Jr/Ja: Bloklar arasındaki kayma dayanımını, 

Jw/SRF: Aktif gerilmeyi ifade eder. 

Yukarıda formülde belirtilen Q değerini belirleyen parametreler aşağıdaki tablolardan 

(Tablo 3.7., Tablo 3.8., Tablo 3.9., Tablo 3.10., Tablo 3.11. ve Tablo 3.12) elde edilmektedir.  

 

                 Tablo 3.7. Kaya kalite göstergesi (RQD) [29]. 

                             RQD     Kaya kalite göstergesi tanımı 

0-25 Çok zayıf 

25-50 Zayıf 

50-75 Orta 

75-90 İyi 

90-100 Çok iyi (Mükemmel) 

Not: RQD<10 (0 dahil) ise Q’nun hesaplanmasında RQD için 10 gibi 
nominal bir değer kullanılır. 
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    Tablo 3.8. Eklem takımı sayısı [26]. 

Eklem takımı sayısı                           (Jn) 

A. Masif, eklem çok az veya hiç yok 0.5-1.0 

B.Bir eklem takımı 2 

C. Bir eklem takımı ve gelişigüzel eklemler 3 

D.İki eklem takımı 4 

E. İki eklem takımı ve gelişigüzel eklemler 6 

F.Üç eklem takımı 9 

G.Üç eklem takımı ve gelişigüzel eklemler 12 

H.Dört veya daha fazla eklem takımı, gelişigüzel çok fazla 
sayıda, küp şeker görünümünde 

15 

  I.Parçalanmış kaya, toprak görünümünde 20 

Not: -Ara kesitler (kesişen tüneller için (3.0×Jn) kullanılır. -Tünel girişleri için (2.0×Jn) 
kullanılır. 

 
 
   Tablo 3.9. Eklem pürüzlülük sayısı [26].  

Eklem pürüzlülük sayısı                                                                      (Jr) 

Süreksizlik yüzeyi temasta veya 10 cm’den az makaslama hareketiyle temasta 

A. Süreksiz eklemler 4 
B.Pürüzlü veya düzensiz dalgalı 3 
C. Düz, dalgalı 2 
D. Sürtünme izli, dalgalı 1.5 
E. Pürüzlü veya düzensiz, düzlemsel 1.5 
F.Düz, düzlemsel 1.0 
G. Sürtünme izli, düzlemsel 0.5 
Not: -İlgili süreksizlik takımının ortalama aralığı 2m’den daha büyük ise, Jr’ye 1.0 ilave 
edilebilir. 
          -En az dirence göre yönlenmesi koşuluyla, çizgiselliklere sahip düz sürtünme 
yüzeyli süreksizlikler için Jr= 0.5 alınabilir. 

 Makaslama hareketiyle süreksizlik yüzeylerinin teması sağlanmadığında 

H. Süreksizlik yüzeylerinin birbirine temasını önleyecek 
yeterli kalınlıkta kil minerali içeren zon 

   1.0 
 

I.Süreksizlik yüzeylerinin birbirine temasını önleyecek 
yeterli kalınlıktaki kumlu, çakıllı ya da parçalanmış zon 

   1.0 
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   Tablo 3.10. Eklem bozunma sayısı [26]. 

Eklem bozunma sayısı                   (Ja)                      ϕ 
a) Süreksizlik yüzeyleri temasta (Mineral dolgu yada kil kaplaması yok) 
A. Sıkıca bağlanmış sert, yumuşamayan, geçirimsiz 
dolgu (örneğin kuvars veya epidot) 

0.75 
_ 

B. Bozunmamış eklem yüzeyleri, yalnızca yüzeysel 
kirlenme 

1.0 
 

25-35 
C. Az bozunmuş eklem yüzeyleri, yumuşamayan 
mineral kaplamaları, kum taneleri, kum içermeyen 
kaya parçaları vd. 

2.0 
 

25-30 

D. Siltli veya kumlu-kil sıvamaları, küçük kil 
fraksiyonu (yumuşak değil) 

3.0 
 

20-25 

E. Yumuşamayan veya düşük sürtünmeli kil 
mineral sıvamaları, örneğin: kaolinit veya mika. 
Ayrıca klorit, talk, jips, grafit vs. ve az miktarda 
şişen killer 

4.0 

 
8-16 

b) 10 cm’den az bir kayma hareketiyle süreksizlik yüzeylerinin teması sağlanabildiğinde 
(İnce mineral dolgu) 
F. Kum taneleri, kil içermeyen parçalanmış kaya vd. 4.0 25-30 
G. Aşırı konsolide olmuş, yumuşamayan kil mineral 
dolguları (sürekli ancak kalınlığı 5 mm’den az) 

6.0 
16-24 

H. Orta veya düşük derecede konsolide olmuş 
yumuşamayan kil minerali dolguları (sürekli ancak 
kalınlığı 5 mm’den az) 

8.0 
12-16 

I. Şişen kil dolguları, örneğin; montmorillonit 
(sürekli ancak kalınlığı 5 mm’den az) Jadeğeri şişen 
kil boyutundaki tanelerin yüzdesine ve suyun 
etkisine bağlıdır 

8-12 

6-12 

c) Süreksizlik yüzeylerinde kayma durumunda temas yok (İnce mineral dolgu) 
J)Parçalanmış kaya veya kil zonları veya bantları 
(kilin tanımlanması için G, H ve J maddelerine 
bakınız) 

6-8 veya 8-12 6-24 

K) Siltli veya kumlu kil zonları veya bantları, düşük 
kil fraksiyonu (yumuşamayan) 

5 - 

L)Kalın, sürekli kil zonları veya bantları (kilin 
tanımlanması için G, H ve J maddelerine bakınız) 

10-13 veya 13-20 6-24 
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Tablo 3.11. Eklem suyu azaltma faktörü [26]. 

         Eklem suyu azaltma faktörü     Jw 
Yaklaşık su basıncı 

(kgf/cm2) 

A.Kuru kazılar ya da küçük sızma, örneğin yerel 
olarak < 5 lt/dk 

1 
<1 

B.Orta derecede su gelişi veya basınç, yer yer 
süreksizliklerdeki dolguların yıkanması 

0.66 
1-2.5 

C.Dolgusuz, süreksizlik içeren, dayanımlı kayada 
büyük miktarda su gelişi veya yüksek basınç 

0.5 
2.5-10 

D.Büyük miktarda su gelişi veya yüksek basınç, 
süreksizlik dolgularının aşırı derecede yıkanması 

0.33 
2.5-10 

E.Patlatmada son derece aşırı su gelişi veya su 
basıncı, zamanla azalan 

0.2-0.1 
10 

F.Zamanla azalmaksızın devam eden son 
derecede aşırı su gelişi veya basıncı 

0.1-0.05 
>10 

Not: -C ve F faktörleri kaba tahminlerdir. Drenaj ölçümleri yapılırsa Jw arttırılır. 
          -Buz oluşumundan kaynaklanan özel problemler dikkate alınmamıştır. 

 
 

Tablo 3.12. Gerilme azaltma faktörü [28]. 

GERİLME AZALTMA FAKTÖRÜ                          SRF 

a) Kazıyı kesen zayıf zonlar, tünel kazılırken kaya kütlesinin gevşemesine neden olabilirler 

A. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren zayıf zonlar, 
çok gevşek çevre kayacı (herhangi bir derinlikte) 

10 

B. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren tek bir zayıf 
zon (kazı derinliği < 50 m) 

5.0 

C. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren tek bir zayıf 
zon (kazı derinliği > 50 m) 

2.5 

D. Kil içermeyen dayanımlı kayada birden fazla makaslama 
zonu, gevşek çevre kayacı 
(herhangi bir derinlikte) 

7.5 

E. Kil içermeyen dayanımlı kayada birden fazla makaslama 
zonu, (kazı derinliği < 50m) 

5.0 

F.Kil içermeyen dayanımlı kayada tek bir makaslama zonu, 
(kazı derinliği >50 m) 

2.5 

G Gevşek ve açık süreksizlikler, fazla süreksizlik içeren “küp 
şekeri” görünümlü (herhangi bir derinlikte) 

5.0 

Not: Kayma zonları yalnızca kazıyı etkiliyor, ancak kesmiyorsa, SRF için yukarıda verilen 
değerler %25-50 dolaylarında azaltılmaktadır. 
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   Tablo 3.12.  Gerilme azaltma faktörü (devamı) 

GERİLME AZALTMA FAKTÖRÜ                          SRF 

b) Dayanımlı kaya, kaya gerilmesi sorunları σci/ σ1    σθ/σci SFR 

H. Düşük gerilme, yüzeye yakın >200 <0.01 2.5 

I. Orta derecede gerilme 200-10 0.01-0.3 1 

J. Yüksek gerilme, çok sıkı yapı (genellikle 
duraylı, yan duvar duraylılığı açısından 
uygun olmayabilir) 

10-5 
0.3-0.4 0.5-2 

K. Masif kayada 1 saatlik bir süreden sonra 
orta derecede dilimlenme 

5-3 
0.5-0.65 5-50 

L. Masif kayada 1 birkaç dakikadan sonra 
dilimlenme ve kaya patlaması 

3-2 
0.65-1 50-200 

M. Masif kayada aşırı kaya patlaması ve ani 
dinamik deformasyon 

<2 
>1 200-400 

Not: -Oldukça anizotrop bakir bir gerilme alanı için (ölçülebilirse):5≤σ1/σ3≤10 olduğunda, 
σc 0.75σc’ye, σ1/σ3>10 ise ve 0.5σc’ye düşürülür. Burada: σc tek eksenli basınç dayanımı, 
σθ en büyük teğetsel gerilme (elastik kuramdan tahmin edilen) ve σ1 ile σ3 de en büyük ve 
en küçük asal gerilmelerdir. 
 -Tavan yüksekliğinin genişliğinden az olduğu durumlarla ilgili birkaç vaka kaydı mevcuttur. 
Bu tip durumlarda SRF’nin 2,5’den 5’e çıkarılması önerilir. 
-Sıkışan kaya vakaları H>Q1/3 derinlik koşulunda meydana gelebilir (Singh vd., 1993). Kaya 
kütlesinin basınç dayanımı q=0.7γ Q1/3 (MPa) eşitliğinden tahmin edilebilir. Burada: γ 
kayanın birim hacim ağırlığıdır(kN/m3) 
 

c) Yüksek kaya basıncının etkisi altında dayanımsız kayaçta plastik akma 

N. Az sıkıştıran kaya basıncı  1-5 5-10 

O. Aşırı sıkıştıran kaya basıncı  >5 10-20 

d) Suyun varlığına bağlı olarak kimyasal şişme aktivitesi 

P. Düşük kaya basıncı   5-10 

R. Çok yüksek kaya basıncı   10-15 

 

Q kaya kütle sınıflamasına ait yukarıda yer alan tablolarda belirtilen parametreler 

seçilerek elde edilen değerler yardımıyla kaya kütlesinin Q değeri hesaplanarak tablodan (Tablo 

3.13.)  kaya kütlesi dayanımı belirlenebilmektedir. 
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       Tablo 3.13.   Q değerine göre kaya sınıflarına ait dayanım dereceleri 

                             Q Değeri     Kaya sınıfı 

0.001-0.01 Son derece zayıf 
0.01-0.1 Çok fazla zayıf 

0.1-1 Çok zayıf 
1-4 zayıf 

4-10 Orta 
10-40 sağlam 

40-100 Çok sağlam 
100-400 Çok fazla sağlam 

400-1000 Son derece sağlam 
 

Tünel destek unsurlarının Q değeri yardımıyla hesaplanabilmesi için Eşdeğer boyut “De” 

değerinin aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunması gerekmektedir. Eşitlikte yer alan kazı destek 

oranı (ESR) kazı türü ve amacına göre değerlendirme yapılarak tablo yardımıyla elde 

edilmektedir (Tablo 3.14). 

Eş değer boyut (De)=En, çap veya yükseklik (m)/ Kazı destek oranı (ESR)                                   (3.7) 

 

  Tablo 3.14.  Yeraltı kazıları için orjinal ve güncelleştirilmiş kazı destek oranları ESR [26-28]. 

Kazı Tipi 
Orijinal 

 ESR 

Güncelleştirilmiş 
ESR 

A. Geçici maden kazıları 3-5 2.5 
 

B. Düşey bacalar 
Dairesel kesitli 2.5 
Kare kesitli 2 

C. Kalıcı maden kazıları, hidroelektrik santralleri, su tünelleri 
(yüksek basınçlı cebri borular hariç), deneme ve yaklaşım 
tünelleri 

1.6 
1.6-2 

D. Depolar, su tasfiye odaları, ufak yol ve demir yolları 
tünelleri 

1.3 
1.2-1.3 

E. Santral binası, ana yol ve demiryolu tünelleri, sivil savunma 
sığınakları, kapılar ve kesişme yerleri, tünel portalları ve 
kesişim yerleri 

1 
0.9-1.1 

F. Yer altı nükleer santralleri, metro istasyonları, fabrikalar, 
spor  ve sosyal tesisler 

0.8 
0.5-0.8 

 

Yeraltı açıklıklarında kullanılacak destek unsurları “Q” kaya kütle sınıflama sistemi 

yardımıyla belirlenebilmektedir. Yukarıda da bahsedilen Eşdeğer boyut “De” ve elde edilen Q 

değeri kullanılarak destek sistemi abağı yardımıyla yer altı açıklığına ait destek unsurları tespit 

edilebilmektedir (Şekil 3.10). 
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Şekil 3.10. Q sistemi için modifiye edilmiş tünel destek sistemi abağı [28]. 
 
 
3.3.4. Deformasyon Modülünün Belirlenmesi 

 

Kaya kütlelerinde yapılan mühendislik yapılarının tasarımında kullanılan en önemli 

parametrelerden olan Deformasyon Modülü’dür (Em). Bu değerin elde edilmesinde çeşitli 

güçlükler bulunmaktadır. Kaya kütlesinin kaya malzemesi ve süreksizlikleri de içeren bir yapı 

olması nedeniyle çok büyük boyutlarda örnek alınmasının mümkün olmaması ve arazide 

deneyin de zorluğu nedeniyle bu değerin elde edilmesinde amprik yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında Presiyometre deneyinden elde edilen Deformasyon Modülü değerleri ile 

tek eksenli sıkışma dayanımı deneylerinden elde edilen Elastisite modülü değerlerinin girdi 

parametresi olarak kullanıldığı Roclab 1.0 [30] programı yardımıyla elde edilen deformasyon 

modülü değerleri karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılmıştır.  

 

3.3.5. NATM Sınıflama Sistemi ( New Austrian Tunneling Method) 

 

“Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi” olarak adlandırılan “NATM” sistemi Rabcewicz 

vd. (1964) tarafından geliştirilmiş bir tünel açma yöntemidir [31]. Ana felsefesini oluşturan 

noktaları şu hususlara dayandırmaktadır: 

 ince ve geçici bir destekleme uygulayarak, tünel içinde gelişecek ilk 

deformasyonlara izin vermek  
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 tünel içine doğru gelişen kaya basıncını azaltmak ve yükleri kazı çevresindeki 

kayanın kendisine taşıtmaktır.  

 Böylelikle son destekleme (kaplama) daha az yüklenecek, daha sonra 

yapılabilecek ve daha ince bir yapı olabilecektir.  

 Deformasyonlar kazı sırasında ölçülecek ve projedeki hesaplamalarla 

karşılaştırılacaktır. 

“NATM” sistemini esas olarak tünel inşasının her safhasında göz önünde 

bulundurulması gereken bir anlayış ve felsefe olarak tanımlamak mümkündür. Sistemin ana 

ilkesi, tünel çevresindeki kaya kütlesinin mukavemetini harekete geçirerek kazı sonrası ön 

gerilmelerin kaya kütlesine dağılımını sağlamak ve sonrasında tünel çevresindeki kaya kütlesini 

destekleyen bir halka oluşturmaktır. NATM yönteminde tünel duraylılığı, çevre kayaç üzerine 

gelen gerilmelerin kontrollü bir şekilde rahatlatılmasıyla sağlanır. Bu şekilde çevre kayaçlar, 

güçlendirme elemanlarının da yardımı ile, karmaşık bir yükleme yönteminden kendi kendini 

destekleyen bir destek sistemine dönüşür ve kalıcı destekler üzerine gelecek olan yükler 

azaltılmış olur. 

Avusturya standartlarından biri olan ÖNORM B2203 (1994) tarafından, NATM için 

sağlam kayadan şişen kabaran kayaya kadar değişmekte olan ön kaya sınıfı tanımlanmıştır [31] 

(Tablo 3.15]. Bu sınıflamada “A1” sınıfı sağlam kayadan “C5” sınıfı şişen kabaran ve çok zayıf 

olarak kabul edilen kaya sınıfları belirlenmiş ve bu kaya sınıflarının davranışları ile destekleme 

durumları da belirtilmiştir. 
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       Tablo 3.15. NATM Sınıflaması [31]. 

Kaya sınıfı Açıklamalar Destekleme 

A 

A1 Sağlam 
Sonradan Az Sökülen Kaya 
Kütleleri: Bu sınıfta yer alan 
kaya kütleleri genellikle duraylı 
olup, elastik davranış gösterirler. 
Yersel iksa uygulanması 
durumunda yerçekimi nedeniyle, 
yer yer sığ göçükler oluşabilir. 
Göçükler genellikle izole olmuş, 
önemsiz eklem yapıları nedeniyle 
oluşur. Elastik deformasyon hızla 
azalır 

Desteğe gerek yok 

A2 
Zamanla 
kırılgan 

Sadece bölgesel olarak tünel tavan ve 
yan duvarlarında yersel blokların stabil 
hale getirilmesi için bulonlama 
yapılabilir. 

B 

B1 Kırılgan 
Gevrek Kaya Kütleleri: Bu 
sınıfta yer alan kaya kütlelerinin 
davranışları, yapısal kenetlenme 
ve/veya çekme dayanımı 
azlığından dolayı, hızlı ve 
gevşemeye ve ayrışmaya 
yatkındır. Hemen hemen tüm 
çevrede, boşluk çevresinde ikincil 
gerilmeler, kaya kütlesinin 
dayanımını biraz aşmakta, 
bununla beraber bu zayıflık 
içerilere ulaşmaktadır. İksa 
yapımının gecikmesi halinde 
artan çökmeler oluşur 

Sınırlı bölgelerde sistematik 
destekleme yapılmalıdır. Lokal olarak 
ön destekleme gerekebilir. 

B2 
      Çok 
Kırılgan 

Tünel tavan ve duvarlarında sistematik 
destekleme gereklidir. Gerektiğinde 
tavanda B süren kullanılacaktır. 

B3 Döküntülü 

Tünel tavanı ve duvarlarında, aynada 
ve aynanın ilerletilmesinden önce 
monte edilecek sistematik destekleme 
ve süren kullanımı gerekmektedir. 
Çelik iksa kullanılacaktır. Jeolojik 
şartlara göre yerinde dökme bir taban 
kemer betonu yapılması gerekebilir. 

C 

C1 
Kaya 
Patlamalı 

Baskılı Kaya Kütleleri: Bu 
sınıfta yer alan kaya kütlelerinin 
davranışları genellikle, kaya 
basıncının yeniden dağılım süreci 
ve/veya deplasman sınırlamaları 
sonucunda oluşan gerilmelerin 
kaya dayanımından daha 
büyük olduğunu gösterir. Kaya 
kütleleri aşırı gerilme altında 
kalmasından dolayı, kabuk atma, 
burulma, kesme ve boşluğa doğru 
plastik hareket gibi zayıflık 
mekanizmaları oluşur. Çatlamaya 
veya 
dökülmeye eğilimli kaya kütleleri 
ve şişme özelliği gösteren 
bileşenlere sahip kaya kütleleri 
bu gruba girer. Bu gruba giren 
kaya kütleleri, davranış ve 
kendini tutma süreleri, su 
sızıntılarından olumsuz yönde, 
önemli ölçüde etkilenir. 

Sık yerleştirilmiş kaya bulonları ve 
çelik hasır gereklidir. Jeolojik şartlara 
göre yerinde dökme bir taban kemer 
betonu yapılması gerekebilir. 

C2 Baskılı 

Tünel kesit çevresinde sistematik 
destekleme yapılmalıdır. Tavanda 
süren uygulanmalıdır. Jeolojik şartlara 
göre yerinde dökme bir taban kemer 
betonu yapılması gerekebilir. 

C3 
Çok 
Baskılı 

Tünel kesit çevresinde sistematik 
destekleme yapılmalıdır. Tavanda 
süren boru uygulanmalıdır. Üst yarı 
kazısında geçici ring yapıları 
gerekebilir. 

C4 Akıcı 

Süren boru ve çelik levha süren tatbiki, 
tavanda gereklidir. Kazı aynasında 
püskürtme beton, hasır çelik, kaya 
bulonu ve drenaj elemanları kazı 
sırasında veya sonrasında 
kullanılmalıdır. 

C5 
Şişen 
Kabaran 

Tavanda, süren boru ve çelik levha 
süren gereklidir. Bölümlere ayrılmış 
kesit kazısı püskürtme beton ile 
yapılmalıdır. Üst yarı aynasından 
geride taban kemeri gereklidir. 
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Tünel güzergahında yapılan gerek arazi çalışmaları gerekse sondaj çalışmaları ve buna 

bağlı elde edilen değerler yardımıyla bulunan “RMR” ve “Q” kaya kütle sınıflama değerleri abak 

üzerinde eşleştirme yapılarak NATM kaya kütle sınıfı elde edilebilmektedir (Şekil 3.11) [32]. 

Tasarım aşamasında belirlenen NATM kazı destek sınıfı ana felsefesi olan İzle (Ölç), Tasarla ve 

İlerle aşamalarından sonra kazı koşulları ve kazı anındaki elde edilen verilerle 

değişebilmektedir. 

 

               Şekil 3.11.  NATM, Q ve RMR89 değerlerinin eşleştirilmesi [32]. 
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3.4. Stabilite ve Duraylılık Analizleri 

 

3.4.1. Limit Denge Analizi  Yöntemi 

 

Kaya kütlelerinde projelendirilen şev çalışmalarında meydana gelebilecek duraysızlık 

problemlerinin araştırılması amacıyla limit denge analiz yöntemi kullanılır. Limit denege analiz 

farklı araştırmacıların belirlediği farklı yöntemler mevcuttur (Tablo 3.16.) [33]. Yapılan dairesel 

kayma analizlerinde en yaygın kullanılan ve Bishop (1955) tarafından geliştirilmiş olan yöntem 

kullanılacaktır.  Bu yöntemde şev duraysızlığının dairesel olarak hareket edebileceği en zayıf 

kritik kayma yüzeyi ortaya konarak bir güvenlik katsayısı belirlenir. Bu güvenlik katsayısı 

kaymaya karşı kuvvetlerin kaymaya neden olan kuvvetlere oranı olarak tanımlanır. Limit denge 

koşulunu sağlayan güvenlik katsayısının elde edilmesinde; şevin geometrisi, sismik koşullar, 

zeminin veya kaya kütlesinin ağırlığı ve diğer özellikleri, makaslama dayanımı, dış yükler ve 

boşluk suyu basıncı parametreleri dikkate alınarak analiz gerçekleştirilir. 

Tablo 3.16. limit denge analizi yöntemleri [33]. 

Yöntem Kayma Tipi Denge Şartı 

Fellenius (1927) Dairesel Moment 
Bishop (1955) Dairesel Moment 

Modifiye Bishop (1955) Dairesel Moment 

Morgenstern ve Price (1965) Herhangi 
Düşey Kuvvet/Yatay Kuvvet, 

Moment 

Spencer (1967) Herhangi 
Düşey Kuvvet/Yatay Kuvvet, 

Moment 

Bell (1968) Herhangi 
Düşey Kuvvet/Yatay Kuvvet, 

Moment 
Janbu (1973) Non-Lineer Düşey 

Sarma (1976) Herhangi 
Düşey Kuvvet/Yatay Kuvvet, 

Moment 
 

Çalışma alanını oluşturan Tünel portal şev duraylılığı Slide 6.0 programı kullanılarak 

incelenmiştir. Şev malzemesi için elde edilen parametreler programa girilerek kayma dairesi 

belirlenmiştir. Bu kayma dairesine ait güvenlik sayısı elde edilmiştir. Genel olarak şev 

duraysızlık problemlerinde güvenlik Sayısı 1,1 ile 1,5 değerleri arasında seçilebilmektedir. 

Çalışma konusu olan tünel portal şevlerinde “Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma 

Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” değerleri esas alınmıştır (Tablo 3.17) [34]. 
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      Tablo 3.17. Limit denge durumu güvenlik sayıları [34]. 

      

3.4.2. Sayısal Analiz Yöntemi ve Modelleme Esasları 

 

3.4.2.1. Tasarım  Yöntemi ve Esasları 

 

Yer altı açıklıklarında farklı derinliklerde ve farklı davranış gösteren jeolojik birimlerin 

olması ve buna bağlı olarak homojen olmayan üç boyutlu bir anizotropik gerilme ortamının 

oluşması tünel modellemesi için tasarım aşamasında birçok belirsizliği beraberinde 

getirmektedir. Tünel kazısı esnasında oluşabilecek ikincil gerilmelerin dağılımlarının gerçeğe 

yakın bir şekilde modellenmesi tünel tasarımının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. Bununla 

beraber gerçeğe yakın bir model oluşturulurken tasarımda bazı kabullerin yapılması zorunluluk 

arz etmektedir. Yer altı açıklığında bulunan farklı jeoteknik birimlere ait jeoteknik ve 

jeomekanik parametreler yardımıyla kazı etrafındaki deformasyonlar ve uygun destek 

sistemleri sonlu elemanlar yöntemiyle iki boyutlu bir varsayımla modellenebilmektedir. 

Yeraltı yapılarının tasarımı aşamasında güzergah ve civarındaki tüm formasyonlar, 

eklem takımları, fay hatları, kayaçların doğrultu ve eğimleri, zemini veya kayayı tanımlayan 

parametrelerin dağılımı, yeraltı suyu seviyesi vb. gibi birçok bileşenin konumu, durumu ve 

sayısal değerleri hakkında bilgi edinmek amacıyla jeoteknik etütler, saha ve laboratuar 

deneyleri gerçekleştiriliyor olsa dahi; kazı yöntemi ve destekleme tedbirleri için nihai belirleme 

ancak sahada tünel kazılırken mümkün olabilmektedir [35]. 

Tünel kazısını (özellikle tünel aynası civarında) tutabilecek desteklemenin tasarımı; kazı 

etrafındaki gerilmelerin her üç yönde de (x, y ve z) yeniden dağılımının değerlendirilmesine 

ilave olarak, kayaç bileşenlerinin zaman içerisindeki zayıflamalarının da dikkate alınmasını 

gerektiren dört boyutlu bir problemdir [36]. Bu karmaşık tasarım işi, süreç içerisinde edinilen 

tecrübelere ve bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişik yöntemlerle yapılmaktadır. 

Bu tez dahilinde yapılan analizler genel kabul görmüş “Genelleştirilmiş Hoek-Brown” 

(Generalized Hoek-Brown criterion [ Hoek, Carranza-Torres & Corkum (2002) elasto-plastik 

malzeme modeline göre yapılmıştır [37]. 

 

Koşullar Şartname kriteri 

Kısa Dönem (Statik) 1.50 

Uzun Dönem (Statik) 1.50 

Uzun Dönem (Sismik) 1.10 
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3.4.2.2. Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Phase 2.0 Yazılımı 

 

Karayolu tünelinin tasarımında, yeraltı yapılarının kazıları ve destekleme analizleri için 

kullanılan Rocscience (2008) tarafından geliştirilen “Phase2 v7.0” (Plastic Hybrid Analysis of 

Stress for Estimation of Support) sonlu elemanlar programı kullanılmıştır. [38]. Tünelin açıldığı 

jeolojik birimlere ait jeoteknik ve jeomekanik parametreler kullanılarak tünel kazısı esnasında 

kaya kütlesinin değişen gerilme dağılımları, kazı kesiti etrafında oluşacak deformasyonlar ve 

kaya kütleleri ile örtüşen uygun destek sistemleri program içerisinde modellenmektedir. 

Programda kullanılan Kırık tünelinin çift tüp tünel tip kesiti ile üstyarı ve altyarı kazı 

aşamalarına ait standartlar “Karayolları Teknik Şartnamesi” göz önüne alınarak 

oluşturulmuştur [39]. 

Kullanılan sayısal model programının tüm diğer bilgisayar destekli model 

programlarında olduğu gibi belirli varsayımlara dayanıyor olması programın en önemli 

dezavantajlarından biridir. Bilindiği üzere yeraltı yapılarının kazısı esnasında kayada 3 yönde 

de (x, y ve z) gerilmeler ve deplasmanlar meydana gelmektedir. Modellenen ortamda kullanılan 

parametrelerin, kayacın her yerinde aynı olacağının kabulü, kuşkusuz belirli yanılmaları baştan 

kabul etmek anlamına gelir. Fakat analizin sadece 2 boyutlu (yapı enkesiti üzerinde) olarak 

yapılması halinde, tünel güzergahına paralel yöndeki (sayfa düzlemine dik yöndeki) kaya 

desteği dikkate alınamadığı için, emniyetli tasarımlar ortaya çıkmaktadır [36]. Ancak bilgisayar 

teknolojisinde ve yeraltı yapılarının tasarımı konusunda kaydedilen ilerlemeler sonucunda, 2 

boyutlu analizlerde de, 3. boyuttaki (yani sayfa düzlemine dik yöndeki) gerilmeleri dikkate alan 

çözümler üretilebilmektedir. Bu rapor dahilinde yapılan analizlerde de, “malzeme yumuşatma” 

yöntemi kullanılarak; kayanın sayfa düzlemine dik yöndeki (3. boyuttaki) katkıları 2 boyutlu 

modeller üzerinde benzeştirilmiş ve gerçeğe en yakın kaya davranışı modellenmiştir [40]. 

Tünel analizi, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak Phase 2.0 programında support 

tutorial adımlarından yararlanılarak yapılmıştır [36]. Bu tutorial a göre ilk önce tünel modeli 

herhangi bir destekleme sistemi olmadan oluşturulur ve malzemeler elastik kabul edilerek 

çözüm yapılır. Malzeme elastik olarak kabul edildiği için analiz sonucunda herhangi bir akma 

bölgesi oluşmaz. Tünel için yorum yapabilmek amacıyla dayanım faktörlerine bakılır. Eğer 

dayanım faktörü 1’den büyükse tünel ayakta demektir. Fakat 1’ den küçük ise tünelin 

desteklemeye ihtiyacı vardır. Bu durumda 2. aşama olarak plastik analize geçilir. Malzemeler 

plastik olarak tanımlanır. Modele şartlara göre püskürtme beton veya bulon gibi desteklemeler 

eklenir ve bunlar elastik olarak tanımlanır. Bu analizin sonucunda dayanım faktörlerinin 

oldukça yüksek çıktığı görülür. Dayanım faktörü sadece elastik analizde birin altına düşer. 

Çünkü plastik analizde zeminde plastik bölge oluşumuna izin verilir ve burada akma elemanları 
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görülür. Analiz sonucunda deplasmanlara ve desteklemelerin kapasitelerinin aşılıp aşılmadığına 

bakılarak destekleme sistemleri kontrol edilir. Eğer aşılıyorsa desteklemelerde plastik olarak 

tanımlanır ve analiz sonucunda deplasmanlara bakılır. Deplasmanların mertebesi yüksek ise 

desteklemeler arttırılır. 
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4.  BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

 

4.1.  Arazi ve Laboratuvar Deneyleri 

 

4.1.1. Sondaj Çalışmalarından Elde Edilen Değerler [ (Toplam Karot Verimliliği (TKV), 

Kaya Kalite Göstergesi (RQD)] 

 

Kırık tüneli giriş ve çıkış portal bölgelerinde yapılan 4 sondajda üst kesimde değişik 

kalınlıklarda yer alan yamaç molozu ve devamında Hatungüney formasyonu’na ait kaya 

birimleri kesilmiştir. Yapılan sondajlarda ilerleme adımlarına göre kaya kütlesinin TKV (Toplam 

Karot Verimi) ve RQD (Kaya Kalite Göstergesi) değerleri elde edilmiştir (Tablo 4.1, EK-1). 

 

Tablo 4.1. Sondajlardan elde edilen TKV, RQD değerlerine bir örnek 

Kİ-03 (m) TKV (%) RQD (%) 

3-4,5 62 0 

4,5-6,0 38 0 

6,0-7,5 60 0 

7,5-9,0 98 0 

9,0-10,5 30 0 

10,5-12,0 31 0 

12,0-13,5 29 0 

13,5-15,0 37 0 

15,0-16,5                       30 0 

16,5-18,0                       36 0 

18,0-19,5 21 7 

19,5-21,0 51 0 

21,0-22,5 37 0 

22,5-24,0 53 0 

24,0-25,5 80 13 

25,5-27,0 70 13 

27,0-28,5 60 0 

28,5-30,0 62 16 
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4.1.2. Presiyometre Deneyi 

 

Çalışma alanı olan Kırık Tüneli giriş ve çıkış bölgelerinde yer alan 3 sondaj çalışmasında 

Presiyometre deneyi yapılmış olup, yapılan deneyler sonucunda zeminin yük-deformasyon 

parametrelerinden elastisite modülü ve limit basınç değerleri elde edilmiştir (Tablo 4.2 ve Tablo 

4.3). Menard tipi yapılan deneyde 1 dakikalık okumalarla çizilen Presiyometre eğrisi, 

düzeltilmiş basıncın bir fonksiyonu olarak düzeltilmiş hacimsel genişleme verilerinden elde 

edilmiştir.   

Presiyometre deneyinden elde edilen veriler laboratuvar sonuçlarıyla ve deneyin 

yapıldığı kaya türünün niteliği ile karşılaştırılmış ve modellemeye en uygun değerler elde 

edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 4.2. Kİ-07 sondajının presiyometre deneyi sonuçları 

Kİ-07 
 

2,40 46.6 68.50 
6.90 44.1 86.90 
9,90 22.7 23.10 

12,90 17.3 22.40 
15.90 9.3 11.70 
18.90 43.4 150.50 
21.90 42.2 425.70 
24.90 42.2 346.20 
27.90 42.0 119.60 
30.90 34.1 31.10 
33.90 43.5 51.60 
36.90 48.3 129.90 
39.90 42.5 518.60 

 

Tablo 4.3. Kİ-03, Kİ-04 sondajlarının presiyometre deneyi sonuçları. 

Kİ-03 

DERİNLİK (m) 
NET LİMİT   

BASINÇ(kg/cm2) 
ELASTİSİTE 

MODÜLÜ (Mpa) 
2,40 27.6 37.00 
5,40 29.5 28.70 
9,90 17.0 35.30 

12,90 22.5 30.80 
20.40 36.5 228.50 
23.40 34.4 111.30 
26.40 32.1 90.50 
29.40 35.2 90.68 

Kİ-04 
6.90 8.0 15.80 
9.90 46.7 56.20 
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Tablo 4.3. Kİ-03, Kİ-04 sondajlarının presiyometre deneyi sonuçları (devamı) 

Kİ-04 

12.90 46.8 68.50 
15.90 36.7 58.20 
24.90 22.1 63.50 
27.90 32.2 60.70 

 

4.1.3. Yoğunluk Birim Hacim Ağırlık Deneyi 

 

Kayaların fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla giriş ve çıkış bölgesinde yapılan Kİ-

03, Kİ-04, Kİ-07 sondajlarından deneye uygun yeterli örnek temin edilemediğinden birim hacim 

ağırlık deneyi yapılamamıştır. Hatungüney formasyonu killi kireçtaşı birimi içerisinde açılmış 

olan Kİ-06 No’lu sondaj verileri incelenmiş ve bu sondajın üst seviyelerinin tünel portal 

bölgesinde yer alan killi kireçtaşı birimiyle yapısal ve dokusal benzerliği olduğu belirlenmiştir. 

Bu sondaj çalışmasının üst seviyelerinden farklı metrelerden alınarak yapılan yoğunluk-birim 

hacim ağırlık deney sonuçlarına göre tünel giriş ve çıkış bölgesinde yer alan Hatungüney 

formasyonu killi kireçtaşı birimine ait hacim ağırlığı ortalama değeri 27.50 kN/m3 olarak 

belirlenmiştir. Yoğunluk ve birim hacim ağırlık deneyi sonuçları EK-2’ tedir. 

 

4.1.4. Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi 

 

Tünel çıkış kesiminde yapılan sondaj çalışmasında tek eksenli sıkışma deneyi için yeterli 

örnek alınamadığından tünel çıkış kesiminden nokta yükleme deneyine uygun örnekler elde 

edilebilmiştir. Bu elde edilen örnekler üzerinde ISRM standartlarına uygun olarak kayacın 

dayanımını belirlemek amacıyla nokta yükleme deneyleri yapılmıştır. Yapılan nokta yükleme 

deney sonuçları Tablo-4.4’te verilmiş olup elde edilen sonuçlardan ortalama nokta yük indeks 

değeri Is= 3,44 Mpa bulunmuştur.  

 

Tablo 4.4. Tünel çıkış bölgesinde yapılan nokta yükleme deney sonuçları 

Tünel çıkış portal bölgesi 

Nokta yükü dayanım deney sonuçları 
 (Mpa) 

2,37 
3,59 
2,12 
1,66 
4,66 
4,03 
5,08 
6,14 
2,51 
2,25 
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4.1.5. Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı Deneyi 

 

Tünel giriş kesiminde yer alan killi kireçtaşı ve tünel çıkış kesiminde yer alan kumtaşı 

ara katkılı killi kireçtaşları için ISRM standartlarına göre tek eksenli sıkışma deneyi yapılarak 

sonuçlar elde edilmiştir. Kayaların tek eksenli basınç dayanımı göre sınıflandırılması Deere ve 

Miller’ın (1966) yapmış olduğu Tablo 4.5 verilerine göre değerlendirilmiştir [41]. Bu 

değerlendirmede tünel giriş ve çıkış kesiminde yer alan birimlerin kaya sınıfı ‘Orta Dirençli’ 

olarak belirlenmiştir. Tek eksenli sıkışma dayanımı deneyine ait sonuçlar ve yapılan 

değerlendirmeler ‘parametre seçimi” başlığı altında değerlendirilmiş olup deney sonuçlarının 

tamamı EK-5’de verilmiştir. 

Tablo 4.5. Kayaların tek eksenli basınç dayanımına göre sınıflandırılması [41]. 

KAYA SINIFI TEK EKSENLİ BASINÇ DİRENCİ 

Çok düşük dirençli <25 

Düşük dirençli 25-50 

Orta dirençli 50-100 

Yüksek dirençli 100-200 

Çok yüksek dirençli >200 

 

4.1.6. Elek Analizi Deneyi 

 

Tünel giriş ve çıkış kesimlerinde zemin olarak tanımlanabilecek yamaç molozu türü 

malzemede elek analiz deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan “USCS” zemin sınıflaması 

abağı yardımıyla zemin türü belirlenmiştir [42]. Tünel giriş kesiminde yapılan Kİ-03 ve Kİ-04 

sondajlarında derinliği 0,00-2,80/4,80 aralığında değişen yamaç molozu malzemesi GM (kötü 

derecelenmiş siltli çakıl) ve GP(kötü derecelenmiş çakıl, kum çakıl karışımı) olarak 

tanımlanmıştır (Tablo 4.6 ve Tablo 4.7). Tünel çıkış kesiminde yapılan Kİ-07 no’lu sondaj 

çalışmasında derinliği 0,00-20,80 m’ye kadar olan yamaç molozu malzemesi GM (kötü 

derecelenmiş siltli çakıl) olarak tanımlanmıştır (Tablo 4.8). 

 

4.1.7. Atterberg Limitleri (Likit Limit, Plastik  Limit Deneyi) 

 

Tünel giriş ve çıkış kesimlerinde zemin olarak tanımlanabilecek yamaç molozu türü 

malzemede yapılan Atterberg limitleri deneyleri gerçekleştirilmiş olup her sondaj çalışmasında 

elde edilen LL, PL ve PI değerleri Tablo 4.6., Tablo 4.7 ve Tablo 4.8’de verilmiştir. Yapılan 
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deneyler sonucunda yamaç molozu malzemesi genel olarak NP (non-plastik) olarak 

tanımlanmıştır. 

 

4.1.8. Doğal Su İçeriği Deneyi 

 

Tünel giriş ve çıkış kesimlerinde zemin olarak tanımlanabilecek yamaç molozu türü 

malzemede yapılan doğal su içeriği deney sonucunda tünel giriş kesiminde yamaç molozu 

seviyeleri için ortalama su içeriği %16,70; tünel çıkış kesiminde yer alan yamaç molozu için 

ortalama su içeriği %10,38 olarak elde edilmiştir (Tablo 4.6., Tablo 4.7 ve Tablo 4.8). 

 

Tablo 4.6. Kİ-03 sondajına ait zemin mekaniği deney sonuçları 

Sondaj no Derinlik (m) Su içeriği 
Atterberg 
limitleri 

 
Zemin sınıfı 

Kİ-03 
 

1,5 22,5 NP GM 

3,0 17,4 NP GM 
4,5 16,8 NP GM 
6,0 16,7 NP GP-GM 
7,5 19,0 NP SM 
9,0 19,1 NP GM 

10,5 16,9 NP GM 
12,0 22,3 NP GP-GM 
13,5 22,2 NP GM 
15,0 22,9 NP SM 
16,5 25,4 NP SM 
18,0 14,8 NP SM 
19,5 15,2 NP GM 

 

Tablo 4.7. Kİ-04 sondajına ait zemin mekaniği deney sonuçları 

Sondaj no Derinlik (m) Su içeriği 

Atterberg limitleri  
  Zemin sınıfı 

LL PL PI 

Kİ-04 
 

1,5 21,7 50,5 24,8 25,7 CH 

3,0 11,7  NP  GP-GM 
4,5 7,2  NP  GP 
6,0 21,3 40,8 24,2 16,6 SC 
7,5 17,5 42,6 22,7 19,9 SC 
9,0 15,2 34,1 21,1 13,0 SC 

10,5 27,3 36,4 22,1 14,3 SC 
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Tablo 4.8. Kİ-07 sondajına ait zemin mekaniği deney sonuçları 

Sondaj no 
Derinlik 

(m) 
Su içeriği (%) 

Atterberg limitleri Zemin sınıfı 
(USCS) LL PL PI 

Kİ-07 
 

1,5 11,1  NP  GM 

3,0 10,1  NP  SM 
4,5 7,6 28,5 17,9 10,6 GC 
6,0 11,8  NP             GM 
7,5 14,1  NP  GM 
9,0 12,1  NP  GM 

10,5 11,8  NP  SM 

12,0 10,3  NP  GM 

13,5 8,6  NP  GP-GM 

15,0 9,6 28,5 17,9 10,6 GC 
16,5 8,7  NP  GM 
18,0 13,1  NP  GM 
19,5 8,5  NP  GM 
21,0 8,9  NP  GM 
22,5 11,7  NP  SM 
24,0 11,5  NP  GM 

 

4.2. Duraylılık Analizleri 

 

Çalışma alanında yapılan gözlemsel çalışmalarda Kırık Tüneli Giriş Portal bölgesinde 

topoğrafik verilerle de desteklenen yamaç molozu örtüsünün varlığı görülmüştür. Yapılan 

sondaj çalışmalarında bu örtü kalınlığı yaklaşık 5 m olarak belirlenmiş olup yamaç molozu’nun 

kumlu-killi çakıl türü malzemeden oluştuğu belirlenmiştir.  Saha gözlemlerinde mevcut yol 

kenarında görülen mostralarda ve sondaj çalışmalarında yamaç molozunun alt derinliklerinde  

sarımsı kahverenkli yer yer sarımsı beyaz renkli tüfit, karbonatlı silttaşı, killi kireçtaşı 

ardalanmasından oluşan Hatungüney formasyonu’na ait kesimler gözlenmiştir (Şekil 4.1). Bu 

birimler çok parçalı-kırıklı, orta-zayıf dayanımlı ve orta derecede ayrışmış yapıdadır. Giriş 

portal bölgesinde yamaç molozu örtüsünün varlığı ve Hatungüney formasyonun yoğun 

tektonizmaya maruz kalmasıyla çok ayrışmış ve düzensiz çok parçalı-kırıklı yapı sunması 

nedeniyle süreksizilik ölçümü elde edilememiştir. Bunun yanı sıra bu kesimde stabilite 

kontolünün dairesel kayma analizine koşut olarak değerlendirilmesinin doğru olacağı 

değerlendirilmiştir. Bu kesimde tünel giriş sol ve sağ yan şevler 2/3 (h/V) ve alın şevi 1/3 (h/V) 

olarak çalışılmıştır. 
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Şekil 4.1. Hatungüney Formasyonu’na ait mostra görünümü 
 
 

Kırık Tüneli’nin çıkış portal kesiminde yapılan sondaj çalışmaları ve arazi gözlemlerinde 

üst kesimlerde kalınlığı 15.90-20.80 m aralığında değişen yamaç molozu türü malzeme ve 

devamında Hatungüney formasyonu’nun çok ayrışmış kesimleri gözlenmekte olup bu seviyenin 

altında formasyonun yayılımını oluşturan yeşilimsi kahverenkli orta-zayıf dayanımlı kumtaşı ve 

killi kireçtaşı ardalanması yer almaktadır. Bu kesimde yamaç molozundan kaynaklı dairesel 

kayma olasılığı mevcut olup minimum kazı koşulunun sağlanması amacıyla tünel alın kazı şev 

değeri 1/3 (h/V) ve sol-sağ şevleri ise 2/3 (h/V)  olarak çalışılmıştır. 

Tünel giriş ve çıkış bölgelerinde yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları neticesinde 

elde edilen veriler değerlendiğinde analizlerde kullanılmak üzere üst kesimlerde yer alan yamaç 

molozu için olası zemin parametrelerinde olan kohezyon (c) ve içsel sürtünme açısı (ϕ) 

değerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Yamaç molozu malzemenin devamında yer alan zayıf 

dayanımlı ve sık eklemli Hatunguney Formasyonuna ait kaya birimleri için Hoek-Brown 

tarafından geliştirilen yenilme ölçütü ile kayaçların dayanım parametreleri 

belirlenebilmektedir. Arazi ve laboratuvar çalışmaları ile elde edilen veriler ve literatür kaynaklı 

çalışmalardan elde edilen verilerin toplanmasıyla analizler için gerekli veriler sağlanmıştır. 

Analizler RocScience; Roclab 1.0, Phase 2.0 ve Slide 6.0 bilgisayar programları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 
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4.2.1. Tünel Giriş Portal Bölgesi  Parametrelerinin Seçimi 

 

4.2.1.1. Zemin Parametrelerinin Seçimi 

 

Tünel giriş bölgesinde gerçekleştirilen sondajlar ve arazi gözlemleriyle üst kesimlerde 

kalınlığı 2,8-4,8 m aralığında değişen kumlu-killi çakıl olarak tariflenen yamaç molozu türü 

zemin yer almaktadır. Bu malzemenin dayanım parametreleri olarak kohezyon (c) ve içsel 

sürtünme açısı (ϕ) değeri kullanılmaktadır. Zeminin ‘Φ’ değerinin elde edilmesinde farklı 

yaklaşımlardan yararlanılmıştır.  Dunham (1954) tarafından önerilen ve SPT deneyinden elde 

edilen ‘N’ değeri kullanılarak formülize edilen aşağıdaki eşitlikten yararlanılmıştır [43].  

Φ=            = (12.33)0.5 +15=35 (4.1) 

Tünel giriş kesiminde yamaç molozu malzemenin içerisindeki sondaj çalışmalarında 

gerçekleştirilen SPT deneyinden N değerinin ortalaması ‘33’ olarak bulunmuş ve eşitlikten Φ 

değeri 35 olarak bulunmuştur. Tünel giriş kesimi,  

Zeminlerde olası parametrelerin değerlendirildiği ve Önalp A. ve Sert S. (2006) 

tarafından Geoteknik bilgisi olarak derlenen Tablo 4.9.’deki değerlerden yararlanılarak tünel 

giriş ve çıkış kesiminde yer alan killi, kumlu çakıl ve yer yer bloklu malzemeden oluşan yamaç 

molozunun ‘Φ’ değeri 33-50 aralığında elde edilmektedir [44]. Zeminin doğal içeriğinden de 

kaynaklanabilecek düşükte olsa bir kohezyon olabileceği düşünülerek ‘c’ değeri 5 kpa alınmıştır. 

 

 Tablo 4.9. Zemin türlerine göre c ve Φ değerlerinin elde edilmesi [44] 

Zemin türü cu (kpa) Φu (ₒ) c’(kpa) Φ’ (ₒ) 
Çakıl (orta) 

GP,GW 
- 35-55 - 35-55 

Çakıl kumlu - 33-50 - 33-50 
Kum 

(gevşek.kuru) 
- - - 28-34 

Kum 
(sıkı,doygun) 

- 33-46 - 33-46 

Silt, siltli kum     
(gevşek) 

4-8 22-27 - 25-30 

Silt, siltli kum 
(sıkı)      

6-12 25-30 - 27-32 

Kil (NL) 0-50 3-20 0-15 20-38 
Kil (OC) 30-500 5-20 10-100 15-25 
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4.2.1.2. Kaya Kütle Parametrelerinin Seçimi 

 

Çalışma alanında tünel giriş portal bölgesinde sondaj çalışmaları ve arazi gözlemlerine 

göre üst seviyelerde yüzeylenen yamaç molozu türü malzemenin devamında kaya kütlesinin 

zayıf kaya özelliği sergilemesi ve çok sık aralıklı süreksizliklerle bölünmüş olmasından dolayı, 

Hoek-Brown yenilme ölçütü dikkate alınarak yapılan analizlerden elde edilen parametreler 

daha sonraki şev duraylılık analizlerinde girdi parametresi olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, 

yüzeyde yer alan yamaç molozu türü malzemeden sonra yer alan çok zayıf dayanımlı karbonatlı 

tüfit ve devamında daha derinlerde yer alan ve nispeten daha iyi kaya kütlesi özelliği sergileyen 

killi kireçtaşı bölgesi ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 

4.2.1.2.1. Kaya Kütle Sınıflama Sistemi (RMR)  

 

Tünel giriş kesiminde yaklaşık 3,0-17,90 metre derinlikleri arasında görülen karbonatlı 

yer yer silttaşı seviyeli tüfit kaya kütlesinin RMR değeri Bölüm 4’te de bahsedilen ve son halini 

alan tablo yardımıyla hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarda 5 ana parametrenin toplamı 

olarak “temel RMR değeri” 22 olarak hesaplanmıştır (Tablo 4.10). Tünel kazı koşullarında 

sistematik bir süreksizlik yönelimi tespit edilmemiş olup süreksizlik yönelim düzeltme puanı 

olarak orta seçeneği değerlendirilmiş ve 5 puan düzeltme yapılarak “düzeltilmiş RMR değeri” 17 

olarak elde edilmiştir. 
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Tablo 4.10.  RMR Kaya Kütle Sınıflandırma Sistemi [20] 

1 K
ay
aç

 
m

al
ze

m
es

in
in

 
d
ay
an
ım
ı Nokta Yükü 

Dayanımı 
>10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa 

Düşük aralıklar için 
tek eksenli sıkışma 

dayanımı 
kullanılmalı 

Tek eksenli 
dayanımı 

>250 MPa 
100-250 

MPa 
50-100 

MPa 
25-50 MPa 5-25 

MPa 
1-5 
MPa 

<1 
MPa 

Puan 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 <25 

Puan 20 17 13 8 3 

3 
Süreksizlik Aralığı >2m 0.6-2m 

200 - 
600mm 

60-200 mm <60 mm 

Puan 20 15 10 8 5 

4 

Süreksizlik Uzunluğu <1m 1-3m 3-10 10-20m >20m 

Puan 6 4 2 1 0 
Süreksizlik Açıklığı Yok <0.1mm 0.1-1mm 1-5mm >5mm 

Puan 6 5 4 1 0 

Pürüzlülük Çok 
pürüzlü 

Pürüzlü Az 
Pürüzlü 

Düz Kaygan 

Puan 6 5 3 1 0 

Dolgu 
Yok 

Sert Dolgu Yumuşak Dolgu 

<5mm >5mm <5mm >5mm 

Puan 6 4 2 2 0 

Bozunma 
Bozunmam
ış 

Az 
Bozunmuş 

Orta 
Derecede 
Bozunmu

ş 

Bozunmuş Çok Bozunmuş 

Puan 6 5 3 1 0 

5 

Y
er
al
tı
su
y
u

 

Tünelin 10 m 
lik kısmından 

gelen su 

Yok <10 lt/dk 
10-25 
It/dk 

25-125 It/dk >125 It/dk 

Eklemdeki su 
basıncı / En 
büyük asal 

gerilim 

0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

Genel Koşullar Tamamen 
kuru Nemli Islak 

Damlama Su akışı 

Puan 15 10 7 4 0 
Temel RMR                  22 

 

Yapılan sondaj çalışmalarında derinliği 11,0- 30,0 m aralığında değişkenlik gösteren killi 

kireçtaşı türü kaya kütlesinin RMR değeri, araştırma çalışmaları ve arazi gözlemleri ile elde 

edilen parametreler kullanılarak Bölüm 4’te de bahsedilen ve son halini alan tablo yardımıyla 

hesaplanarak “temel RMR değeri 35” olarak bulunmuştur (Tablo 4.11). Tünel kazı koşullarında 

sistematik bir süreksizlik yönelimi tespit edilmemiş olup süreksizlik yönelim düzeltme puanı 
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olarak orta seçeneği değerlendirilmiş ve 5 puan düzeltme yapılarak “düzeltilmiş RMR değeri” 30 

olarak elde edilmiştir. 

Tablo 4.11. RMR Kaya Kütle Sınıflandırma Sistemi [20] 

1 K
ay
aç

 
m

al
ze

m
es

in
in

 
d
ay
an
ım
ı Nokta Yükü 

Dayanımı 
>10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa 

Düşük aralıklar için 
tek eksenli sıkışma 

dayanımı 
kullanılmalı 

Tek eksenli 
dayanımı 

>250 MPa 
100-250 

MPa 
50-100 

MPa 
25-50 MPa 5-25 

MPa 
1-5 
MPa 

<1 
MPa 

Puan 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 <25 

Puan 20 17 13 8 3 

3 
Süreksizlik Aralığı >2m 0.6-2m 

200 - 
600mm 

60-200 mm <60 mm 

Puan 20 15 10 8 5 

4 

Süreksizlik Uzunluğu <1m 1-3m 3-10 10-20m >20m 

Puan 6 4 2 1 0 
Süreksizlik Açıklığı Yok <0.1mm 0.1-1mm 1-5mm >5mm 

Puan 6 5 4 1 0 

Pürüzlülük Çok 
pürüzlü 

Pürüzlü Az 
Pürüzlü 

Düz Kaygan 

Puan 6 5 3 1 0 

Dolgu 
Yok 

Sert Dolgu Yumuşak Dolgu 

<5mm >5mm <5mm >5mm 

Puan 6 4 2 2 0 

Bozunma 
Bozunmam
ış 

Az 
Bozunmuş 

Orta 
Derecede 
Bozunmu

ş 

Bozunmuş Çok Bozunmuş 

Puan 6 5 3 1 0 

5 

Y
er
al
tı
su
y
u

 

Tünelin 10 m 
lik kısmından 

gelen su 

Yok <10 lt/dk 
10-25 
It/dk 

25-125 It/dk >125 It/dk 

Eklemdeki su 
basıncı / En 
büyük asal 

gerilim 

0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

Genel 
Koşullar 

Tamamen 
kuru Nemli Islak 

Damlama Su akışı 

Puan 15 10 7 4 0 
Temel RMR                 35 
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4.2.1.2.2. Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) 

 

Çalışma alanında tünel giriş portal kesiminde jeoteknik sondaj çalışmaları ve kaya 

kütlelerinin özellikleri de göz önünde alınarak Sönmez ve Ulusay (2002) tarafından geliştirilen 

GSI (Jeolojik Dayanım İndeksi) abağına göre değerlendirmeler yapılmıştır (Tablo 4.13).  Bu 

kesimde daha öncede bahsedilen karbonatlı yer yer silttaşı seviyeli tüfit ve killi kireçtaşı 

seviyeleri ayrı ayrı değerlendirilerek puanlama yapılmıştır.  

GSI abağına göre karbonatlı tüfit kaya birimi için yapısal özellik puanı (SR) ve 

Süreksizlik yüzey koşulu Puanı (SCR) puanı elde edilmiştir. SR puanı için Sönmez ve Ulusay 

(1999) tarafından önerilen tablodan yararlanılarak Jv değeri ‘40’ seçilmiştir (Tablo 4.12)[20]. 

SCR değeri için düz(1 puan), ileri derecede bozunmuş (1 puan), yumuşak < 5 mm dolgulu (2 

puan) koşulları kabul edilmiştir. Killi kireçtaşı olarak tanımlanan kaya birimi için ise; SR puanı 

için Jv değeri ‘35’ seçilmiştir. SCR değeri için az pürüzlü (3 puan), orta derecede bozunmuş (3 

puan), sert < 5 mm dolgulu (2 puan) koşulları kabul edilmiştir. 

 

Tablo 4.12. Blok boyutu tanımlamaları ve ISRM (1981) tarafından önerilen ve GSI Sistemi’nin 
modifikasyonu amacıyla kullanılan Jv parametresi aralıkları [20]. 
 

ISRM (1981)’nin tanımları Jv (eklem/m3) GSI için önerilen tanımlar 
(Sönmez ve Ulusay ,1999) 

Çok büyük bloklar <1  
Bloklu (B) 

Büyük bloklar 1-3 

Orta boyutlu bloklar 3-10 Çok Bloklu (ÇB) 

Küçük bloklar 10-30 Bloklu/Örselenmiş (B/Ö) 

Çok Küçük bloklar 30-60 Parçalanmış 

 

Tüfit kaya birimi için GSI hesabı:  

SR = -17.5 ln Jv + 79.8  Yapısal özellik Puanı (SR)=15 (4.2) 

Süreksizlik Yüzey Koşulu Puanı (SCR) =4, GSI= 20    

Killi kireçtaşı kaya birimi için GSI hesabı: 

Yapısal özellik Puanı (SR)=17,6 

Süreksizlik Yüzey Koşulu Puanı (SCR) = 8,  GSI= 30 olarak belirlenmiştir (Tablo 4.13) 
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      Tablo 4.13. Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) abağı ile parametrelerin belirlenmesi [22] 

 
                 *karbonatlı tüfit birimi kırmızı çizgi ile, killi kireçtaşı birimi mavi çizgi ile gösterilmiştir 

 

Sayısal modeller kullanılarak, kaya ortamında gelişen yenilme sonrası plastik davranışı 

dikkate alarak, yapılan gerilme analizlerinde yenilme sonrası kaya dayanım parametrelerinin de 

tahmin edilmesi gerekmektedir. Kaya kütlesinin analizlerde kazı sonrası meydana gelebilecek 

elastoplastik davranışını tariflemek amacıyla kullanılması gerekli görülen artık dayanım 

parametrelerinin tayininde Cai vd. (2007) tarafından nihai ve artık jeolojik dayanım indisi 

arasında önerilen ilişkilerden faydalanılmıştır [45]. Bu kapsamda killi kireçtaşı birimi içerisinde 

20 

30 
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yapılacak kazı kesiti için sayısal analiz modelinde Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) rezidüel değeri 

aşağıdaki eşitlik yardımıyla elde edilmiştir.  

GSIr = GSI e(-0.0134GSI)= 30 e(-0.0134×30) (4.3) 

GSIr = 20 

 

4.2.1.2.3. Kaya Malzeme Sabiti (mi) 

 

Kaya malzeme sabiti olarak adlandırılan mi değeri, kaya kütlesi içerisindeki blokların 

kenetlenme ve dayanım derecesinin bir göstergesi olarak kabul edilen bir kaya sabitidir (20). 

Çalışma alanında yer alan kaya birimleri için mi değeri Hoek vd. (2007) tarafından önerilen 

tablo (Tablo 3.6) ve Roclab 1.0 programının kaya türlerine göre atadığı değerlerden 

faydalanılarak  karbonatlı tüfit için mi=16 değeri, killi kireçtaşı için mi= 8 değeri seçilmiştir. 

 

4.2.1.2.4. Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı (c) 

 

Çalışma alanında tünel giriş kesiminde üst seviyelerde yer alan çok zayıf dayanımlı 

karbonatlı tüfit kaya biriminde deney yapılamadığından literatür araştırması yapılarak bir 

değer elde edilmeye çalışılmıştır [46][47]. Sonuçta gözlemsel verilerde göz önüne alınarak 5 

MPa değeri seçilmiştir. Daha alt seviyelerde yer alan killi kireçtaşı için Hatungüney formasyonu 

içerisinde yapılan sondajların üst seviyelerinde gözlenen killi kireçtaşında yapılmış olan 

deneylerden ortalama 77 Mpa olarak hesaplanmıştır. 

 

4.2.1.2.5. Birim Hacim Ağırlık () 

 

Çalışma alanından elde edilen laboratuvar çalışmalarından killi kireçtaşı için birim 

hacim ağılığı 27.5 kN/m3 hesaplanmıştır. Üst kesimde yer alan karbonatlı tüfitin birim hacim 

ağırlık değeri için literatürde farklı çalışmalar incelenmiştir [46][47]. Bu araştırmalardan tüfit 

birimi için birim hacim ağılığı 16 kN/m3 değeri seçilmiştir. 

 

4.2.1.2.6. Elastisite Modülü (Em) 

 

Jeoteknik amaçlı yapılan sondajlarda, sondaj kuyusu içerisinde yapılan presiyometre 

deneyleri ile derinliği 11,00-17,90 metre arasında değişen karbonatlı tüfit için belirlenen 

elastisite modülü değerlerinin ortalaması olarak 339.67 kpa değeri elde edilmiştir. Killi kireçtaşı 

kaya birimi için Hatungüney formasyonu içerisinde yapılan sondajların üst seviyelerinde 



63 

 

gözlenen killi kireçtaşında yapılmış olan deneylerden ortalama Elastisite modül değeri 27.43 

Gpa olarak elde edilmiş olup bu değer kullanılarak kaya kütlesinin deformasyon modülü elde 

edilecektir. İkinci bir veri olarak sondaj kuyusu içerisinde yapılan presiyometre deneyinden 

elde edilen deformasyon modülü ortalaması olarak 972.50 kpa değeri elde edilmiştir. 

 

4.2.1.2.7. Örselenme Faktörü (D) 

 

Tünel giriş kesimi portal şevlerinde limit denge analizi ve tünel portal bölgesi için Phase 

2.0 programında yapılacak analizlerde Hoek vd. (2002) tarafından önerilmiş olan tablo (Tablo 

3.5)[25] kullanılmıştır. Patlatma ve kazı aşamasında beklenen gerilim değişimleri için 

örselenme faktörü D=0.7 olarak alınmıştır. 

 

4.2.1.2.8. Q değerinin elde edilmesi 

 

Tünel giriş portalı açımında karşılaşılacak olan killi kireçtaşı birimine ait Q kaya sınıfı 

puanı Tablo 3.7., Tablo 3.8., Tablo 3.9., Tablo 3.10., Tablo 3.11. ve Tablo 3.12’e göre aşağıdaki 

tespit edilen parametrelere göre hesaplanmıştır. 

RQD değeri:  

Giriş portal bölgesinde yer alan Kİ-03 ve Kİ-04 no’lu sondaj çalışmalarından elde edilen RQD 

değerlerinin ortalaması 5 olarak bulunmuştur. RQD değeri <10 ise “10” değeri 

kullanılmaktadır. 

Süreksizlik Set Sayısı;  

“Tünel Giriş Bölgesi Süreksizlik Sistemleri ve Özellikleri” başlığı altında yapılan 

değerlendirme esas alındığında giriş bölgesinde 3 eklem takımı ve gelişi güzel eklemler için 

Jn:12 olarak seçilmiştir. Portal Bölgesi olduğu için Jnx2 değerinden Jn:24 olarak 

belirlenmiştir. 

Süreksizlik Pürüzlülük; 

"Tünel Giriş Bölgesi Süreksizlik Sistemleri ve Özellikleri” başlığı altında yapılan 

değerlendirmeye göre; pürüzlü veya düzensiz dalgalı tanımı yapılabilecektir. Buna göre; Jr:3 

olarak seçilmesi uygun görülmüştür. 

Süreksizlik Ayrışması;  

“Tünel Giriş Bölgesi Süreksizlik Sistemleri ve Özellikleri” başlığı altında yapılan 

değerlendirme esas alındığında; giriş kesiminde yumuşamayan veya düşük sürtünmeli kil 
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mineral sıvamaları tariflenen, Ja:4.0 değerinin tanımlayıcı olduğu düşünülmüştür. 

Eklem Su Azaltma Faktörü; 

 “Orta derecede su gelişi veya basınç, yer yer süreksizliklerdeki dolguların yıkanması” olarak 

tariflenen değerlendirme için Jw:0,66 olarak seçilmiştir. 

Stres Azaltma Faktörü (SRF);  

Etkenin belirlenmesinde; kaya kütle özelliği yanı sıra gömülme derinliği de önemli bir 

değişkendir. Tünel Giriş kesiminde kazı derinliğinin<50 metreden az olması durumu da 

dikkate alındığında SRF= 5 olarak belirlenmiştir. 

Q= (RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF) (4.4) 

Q= 0,041 olarak bulunmuştur. 

 

4.2.2. Tünel Çıkış Portal Bölgesi Parametrelerinin Seçimi 

 

4.2.2.1. Zemin parametrelerinin seçimi 

 

Tünel çıkış kesiminde gerçekleştirilen sondaj ve arazi gözlemlerine göre 15,9-20,8 

metre kalınlığında yer yer bloklu killi, kumlu çakıl türü yamaç molozu zemin yer almaktadır. Bu 

kesimlerde SPT deneylerinin bir kısmında ilk 15 cm’lik deney derinliğinde 50 darbe aşılarak 

refü (R)olarak kaydedilmiştir. Geriye kalan SPT deney derinliklerine ‘N’ değeri 54-95 aralığında 

değişmektedir. Bu kesim için güvenli bir değer olarak N= 50 değeri seçilmiş ve eşitlikten Φ 

değeri 39 olarak bulunmuştur.  

Tünel çıkış kesimi, Φ=            = (12.50)0.5 +15=39                                                    (4.5) 

Tablo 4.9.’deki değerlerden yararlanılarak tünel çıkış kesiminde yer alan killi, kumlu 

çakıl ve yer yer bloklu malzemeden oluşan yamaç molozunun ‘Φ’ değeri 33-50 aralığında elde 

edilmektedir. Bu veriler değerlendirilerek güvenli tarafta kalmak amacıyla 35 değerinin 

seçilmesi uygun bulunmuştur. Zeminin doğal içeriğinden de kaynaklanabilecek düşükte olsa bir 

kohezyon olabileceği düşünülerek ‘c’ değeri 5 kpa alınmıştır. 

 

4.2.2.2. Kaya Kütle Parametrelerinin Seçimi 

 

Tünel çıkış portal bölgesinde yapılan Kİ-07 no’lu sondaj çalışmalarına göre 0+00-20+80 

m arasında genellikler kireçtaşı kökenli çakıl ve bloklardan oluşan yamaç molozu birimi 
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gözlenmiştir. Yamaç molozunun devamında 40,00 m derinliğe kadar kumtaşı ara katkılı killi 

kireçtaşı birimi yer almaktadır. Kaya kütlesinin zayıf kaya özelliği sergilemesi ve çok sık ve 

küçük aralıklı süreksizliklerle bölünmüş olmasından dolayı, Hoek-Brown yenilme ölçütü dikkate 

alınarak yapılan analizlerden elde edilen parametreler daha sonraki şev duraylılık analizlerinde 

girdi parametresi olarak kullanılmıştır. 

 

4.2.2.2.1. Kaya Kütle Sınıflama Sistemi (RMR)  

 

Tünel çıkış portal kesiminde yaklaşık 20,80-40 metre derinlikleri arasında killi kireçtaşı 

kaya kütlesinin RMR değeri Bölüm 4’te de bahsedilen ve son halini alan tablo yardımıyla 

hesaplanmıştır (Tablo 4.14). Kaya kütlesinin “temel RMR değeri” 33 olarak hesaplanmıştır. 

Tünel kazı koşullarında sistematik bir süreksizlik yönelimi tespit edilmemiş olup süreksizlik 

yönelim düzeltme puanı olarak orta seçeneği değerlendirilmiş ve 5 puan düzeltme yapılarak 

“düzeltilmiş RMR değeri” 28 olarak bulunmuştur. 

  

4.2.2.2.2. Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) 

 

Çalışma alanında tünel çıkış portal kesiminde jeoteknik sondaj çalışmaları ve kaya 

kütlelerinin özellikleri de göz önünde alınarak Sönmez ve Ulusay (2002) tarafından geliştirilen 

GSI (Jeolojik Dayanım İndeksi) abağına göre değerlendirmeler yapılmıştır (Tablo 4.15).  GSI 

abağına göre kumtaşı ara katkılı killi kireçtaşı birimi için Yapısal özellik Puanı (SR) ve 

Süreksizlik Yüzey Koşulu Puanı (SCR) puanı elde edilmiştir. SR puanı için Sönmez ve Ulusay 

(1999) tarafından önerilen tablodan yararlanılarak Jv değeri ‘30’ seçilmiştir (Tablo 4.12)[20]. 

SCR değeri için az pürüzlü (3 puan), orta derecede bozunmuş (3 puan), yumuşak < 5 mm 

dolgulu (2 puan) koşulları kabul edilmiştir.  

Killi kireçtaşı kaya birimi için GSI hesabı: 

SR = -17.5 ln Jv + 79.8       (4.6) 

Yapısal özellik Puanı (SR)=20,2 

Süreksizlik Yüzey Koşulu Puanı (SCR) = 8, GSI= 32 olarak belirlenmiştir (Tablo 4.15). 
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    Tablo 4.14. RMR Kaya Kütle Sınıflandırma Sistemi [20] 

1 K
ay
aç

 
m

al
ze

m
es

in
in

 
d
ay
an
ım
ı Nokta Yükü 

Dayanımı 
>10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa 

Düşük aralıklar 
için tek eksenli 

sıkışma 
dayanımı 
kullanılmalı Tek eksenli 

dayanımı 
>250 MPa 

100-250 
MPa 

50-100 
MPa 

25-50 MPa 5-25 
MPa 

1-5 
MP
a 

<1 
MPa 

Puan 15 12 7 4 2 1 0 

2 
RQD (%) 90-100 75-90 50-75  

25-50 
<25 

Puan 20 17 13 8 3 

3 
Süreksizlik Aralığı >2m 0.6-2m 200 - 

600mm 
60-200 mm <60 mm 

Puan 20 15 10 8 5 

4 

Süreksizlik Uzunluğu <1m 1-3m 3-10 10-20m >20m 

Puan 6 4 2 1 0 

Süreksizlik Açıklığı Yok <0.1mm 0.1-1mm 1-5mm >5mm 

Puan 6 5 4 1 0 

Pürüzlülük Çok 
pürüzlü 

Pürüzlü Az 
Pürüzlü 

Düz Kaygan 

Puan 6 5 3 1 0 

Dolgu Yok Sert Dolgu Yumuşak Dolgu 
<5mm >5mm <5mm >5mm 

Puan 6 4 2 2 0 

Bozunma 
Bozunmam
ış 

Az 
Bozunmu

ş 

Orta 
Derecede 
Bozunm

uş 

Bozunmuş Çok Bozunmuş 

Puan 6 5 3 1 0 

5 

Y
er
al
tı
su
y
u

 

Tünelin 10 m lik 
kısmından 
gelen su 

Yok <10 lt/dk 
10-25 
It/dk 

25-125 It/dk >125 It/dk 

Eklemdeki su 
basıncı / En 
büyük asal 

gerilim 

0 0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.5 >0.5 

Genel Koşullar Tamamen 
kuru Nemli Islak 

Damlama Su akışı 

Puan 15 10 7 4 0 
Temel RMR                   33 
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Tablo 4.15. Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) abağı ile parametrelerin belirlenmesi [22] 

 

 

Killi kireçtaşı birimi içerisinde yapılacak kazı kesiti için sayısal analiz modelinde Jeolojik 

Dayanım İndeksi (GSI) rezidüel değeri aşağıdaki eşitlik yardımıyla elde edilmiştir.  

GSIr = GSI e(-0.0134GSI)= 32 e(-0.0134×32)    (4.7) 

GSIr = 21 

 

 

32 
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4.2.2.2.3. Kaya Malzeme Sabiti (mi) 

 

Kaya malzeme sabiti olarak adlandırılan mi değeri, kaya kütlesi içerisindeki blokların 

kenetlenme ve dayanım derecesinin bir göstergesi olarak kabul edilen bir kaya sabitidir . 

Çalışma alanında yer alan kaya birimleri için mi değeri Hoek vd. (2007) tarafından önerilen 

tablo (Tablo 3.6)  ve Roclab 1.0 programının kaya türlerine göre atadığı değerlerden 

faydalanılarak killi kireçtaşı için mi= 8 değeri seçilmiştir. 

 

4.2.2.2.4. Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı (c) 

 

Tünel çıkış kesiminde yer alan killi kireçtaşı biriminde yapılan Kİ-07 no’lu sondaj 

çalışmasında yeterli örnek alınamadığından tek eksenli sıkışma dayanımı deneyi 

yapılamamıştır. Bu kesimde nokta yükleme deneyi için farklı kesimlerden örnek alınarak 

kayanın tek eksenli sıkışma dayanımının elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan nokta yükleme 

deneylerinden ortalama nokta yük indeks değeri Is= 3,44 Mpa bulunmuştur. Nokta yükü indeks 

değerinden tek eksenli sıkışma dayanımı değerinin elde edilmesi amacıyla ISRM (1981) [48]  

tarafından önerilen katsayı aralığından 21 seçilerek kaya biriminin tek eksenli sıkışma dayanımı 

71,4 Mpa olarak hesaplanmıştır. 

 

4.2.2.2.5. Birim Hacim Ağırlık () 

 

Çalışma alanından elde edilen laboratuvar çalışmalarından tünel çıkış kesiminde 

Hatungüney formasyonunda yer alan killi kireçtaşı için birim hacim ağılığı 27.5 kN/m3 

hesaplanmıştır. 

 

4.2.2.2.6. Elastisite Modülü (Em) 

 

Çıkış kesiminde yapılan Kİ-07 no’lu Jeoteknik amaçlı yapılan sondajda, sondaj kuyusu 

içerisinde yapılan presiyometre deneyleri ile derinliği 20,80-43,00 arasında değişen kumtaşı ara 

katkılı killi kireçtaşı belirlenen elastisite modülü değerlerinin ortalaması olarak 2652.00 kpa 

değeri elde edilmiştir. Killi kireçtaşı kaya birimi için Hatungüney formasyonu içerisinde yapılan 

sondajların üst seviyelerinde gözlenen killi kireçtaşında yapılmış olan deneylerden ortalama 

Elastisite modül değeri 16,8 Gpa olarak elde edilmiş olup bu değer kullanılarak kaya kütlesinin 

deformasyon modülü elde edilecektir. 
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4.2.2.2.7. Örselenme Faktörü (D) 

 

Tünel giriş kesimi portal şevlerinde limit denge analizi ve tünel portal bölgesi için Phase 

2.0 programında yapılacak analizlerde Hoek vd. (2002) tarafından önerilmiş olan tablo (Tablo 

3.5) kullanılmıştır. Patlatma ve kazı aşamasında beklenen gerilim değişimleri için örselenme 

faktörü D=0.7 olarak alınmıştır. 

 

4.2.2.2.8. Q değerinin elde edilmesi 

 

Tünel giriş portalI açımında karşılaşılacak olan killi kireçtaşı birimine ait Q kaya sınıfı 

puanı  Tablo 3.7., Tablo 3.8., Tablo 3.9., Tablo 3.10., Tablo 3.11. ve Tablo 3.12’e göre aşağıda 

tespit edilen parametrelere göre hesaplanmıştır. 

 

RQD değeri:  

Giriş portal bölgesinde yer alan Kİ-03 ve Kİ-04 no’lu sondaj çalışmalarından elde edilen RQD 

değerlerinin ortalaması “5” olarak bulunmuştur. RQD değeri <10 ise Tablo 3.7’de belirtilen 

“10” değeri kullanılmaktadır. 

Süreksizlik Set Sayısı;  

“Tünel Giriş Bölgesi Süreksizlik Sistemleri ve Özellikleri” başlığı altında yapılan 

değerlendirme esas alındığında giriş bölgesinde 3 eklem takımı ve gelişi güzel eklemler için 

Jn:12 olarak seçilmiştir. Portal Bölgesi olduğu için Jnx2 değerinden Jn:24 olarak 

belirlenmiştir. 

 

Süreksizlik Pürüzlülük; 

"Tünel Giriş Bölgesi Süreksizlik Sistemleri ve Özellikleri” başlığı altında yapılan 

değerlendirmeye göre; pürüzlü veya düzensiz dalgalı tanımı yapılabilecektir. Buna göre; Jr:3 

olarak seçilmesi uygun görülmüştür. 

 

Süreksizlik Ayrışması;  

“Tünel Giriş Bölgesi Süreksizlik Sistemleri ve Özellikleri” başlığı altında yapılan 

değerlendirme esas alındığında; giriş kesiminde siltli veya kumlu-kil sıvamaları, küçük kil 

fraksiyonu (yumuşak değil) Ja:3.0 değerinin tanımlayıcı olduğu düşünülmüştür. 

Eklem Su Azaltma Faktörü; 
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 “Orta derecede su gelişi veya basınç, yer yer süreksizliklerdeki dolguların yıkanması” olarak 

tariflenen değerlendirme için Jw:0,66 olarak seçilmiştir. 

Stres Azaltma Faktörü (SRF);  

Etkenin belirlenmesinde; kaya kütle özelliği yanı sıra gömülme derinliği de önemli bir 

değişkendir. Tünel Giriş kesiminde kazı derinliğinin<50 metre az olması durumuda dikkate 

alındığında SRF= 5 olarak belirlenmiştir. 

Q= (RQD/Jn)*(Jr/Ja)*(Jw/SRF)          (4.8) 

Q= 0,055 olarak bulunmuştur. 
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4.3. Tünel Portal Şev Analizleri 

 

4.3.1. Tünel Giriş Portal Şev Analizi 

 

Tünel giriş portal kesiminde yapılan sondaj çalışmaları ve saha çalışmaları göz önüne 

alınarak şevin geometrisi, jeolojisi ve yaklaşık kayma düzlemi belirlenmiştir. Elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde tünel giriş sol, sağ ve alın şevinde dairesel kayma olasılığı belirlenmiştir. 

Bu durumun şev analizi için Slide 6.0 programı kullanılmıştır. Karayolu tünellerinde genel bir 

kabul olarak tünel giriş ve çıkış bölgelerinde minimum kazı koşulu göz önüne alınmış ve jeolojik 

unsurlarla ışığında bu husus değerlendirilmiştir. Bu kapsamda üst kesimlerinde yamaç molozu 

türü malzemenin yer aldığı tünel giriş sol ve sağ yan şevler 2/3 (h/V); alın şevi 1/3 (h/V) şev 

eğiminde tasarlanmıştır. Elde edilen jeoteknik parametrelerin yanı sıra bu parametreler 

kullanılarak Roclab 1.0 programı yardımıyla şev üzerinde yer alan karbonatlı tüfit ve killi 

kireçtaşı kaya kütleleri için jeoteknik parametreler elde edilmiştir (Şekil 4.2 ve Şekil 4.3.). 

Çalışma konusu olan tünel portal şevlerinde “Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma 

Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” değerleri esas alınmıştır (Tablo 3.16) [34]. 

      

 
 
Şekil 4.2. Karbonatlı tüfit kaya birimi için Roclab 1.0 programıyla parametre üretilmesi 
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Şekil 4.3. Killi kireçtaşı kaya birimi için Roclab 1.0 programıyla parametre üretilmesi 

 

 

Şekil 4.4. Tünel giriş sol şev uzun dönem statik analizi (F= 0.804) 
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Şekil 4.5. Tünel giriş sol şev uzun dönem depremli analizi (F= 0.534) 

 
Tünel giriş alın, sol ve sağ şevinde uzun dönem (sismik etki olmadan) analizi için 1.5 ve 

uzun dönem depremli analiz için 1.1 değerleri elde edilememiştir (Şekil 4.4, Şekil 4.5, Şekil 4.8, 

Şekil 4.9). Karayollarında yer alan şev güvenlik değerleri koşulunun sağlanması için bu güvenlik 

sayılarının elde edilmesi gerekmektedir. [34] Uzun dönem (sismik) analizde en büyük yer ivme 

değeri 0.2 g olarak alınmıştır. Bu koşulların sağlanması amacıyla analizde destek unsuru olarak 

detayları “Karayolu Teknik Şartnamesi” içerisinde verilen destek sistemi elemanı olan kaya 

bulonu tasarıma ilave edilerek güvenlik sayıları elde edilmeye çalışılmıştır [39]. Tünel giriş sol 

şev destekli analizde 1.5 metre aralıklarla 9 m uzunluğunda bulon tanımlanmış ve uzun dönem 

(statik) için güvenlik sayısı 1.824, uzun dönem sismik analiz için güvenlik sayısı 1.349 elde 

edilmiştir (Şekil 4.6 ve Şekil 4.7). Tünel giriş sağ şev analizinde de 1.5 metre aralıklarla 9 metre 

uzunluğunda bulon tanımlanmış ve uzun dönem (statik) için güvenlik sayısı 1.912, uzun dönem 

sismik analiz için güvenlik sayısı 1.489 elde edilmiştir (Şekil 4.10 ve Şekil 4.11). Tünel alın 

şevinde yapılan analizde uzun dönem (statik) analizde güvenlik sayısı 0.512, uzun dönem 

sismik analizde güvenlik sayısı 0.696 olarak elde edilmiş olup istenilen koşullar 

sağlanamamıştır (Şekil 4.12 ve Şekil 4.13). Tünel alın şev bölgesinin yol güvenliği için kritik 

öneme sahip olduğu göz önüne alndığında güvenli bir tasarıma gidilmesi uygun bulunmuştur. 

Bu nedenle modelde 1.5 metre aralıklarla 9 metre uzunluğunda bulon tanımlanmış ve uzun 
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dönem (statik) için güvenlik sayısı 1.458, uzun dönem sismik analizde 1.773 değerleri elde 

edilerek istenilen güvenlik sayıları elde edilmiştir (Şekil 4.14 ve Şekil 4.15). 

 

 

Şekil 4.6. Tünel giriş sol şev destekli uzun dönem statik analiz (F= 1.824) 
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Şekil 4.7. Tünel giriş sol şev destekli uzun dönem depremli analiz (F= 1.349) 

 

 

Şekil 4.8. Tünel giriş sağ şev uzun dönem statik analizi (F= 0.790) 
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Şekil 4.9. Tünel giriş sağ şev uzun dönem depremli analizi (F= 0.535) 

 

 

Şekil 4.10. Tünel giriş sağ şev destekli uzun dönem statik şev analizi (F= 1.912) 
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Şekil 4.11. Tünel giriş sağ şev destekli uzun dönem depremli şev analizi (F= 1.489) 

 

 

Şekil 4.12. Tünel giriş alın şevi uzun dönem statik analizi (F= 0.697) 
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Şekil 4.13. Tünel giriş alın şevi uzun dönem depremli analizi (F= 0.510) 

 

 

Şekil 4.14. Tünel giriş alın şevi destekli uzun dönem statik şev analizi (F= 1.773) 
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Şekil 4.15. Tünel giriş alın şevi destekli uzun dönem depremli şev analizi (F= 1.458) 

 
 
4.3.2. Tünel Çıkış  Portal Şev Analizi 

 

Tünel çıkış portal kesiminde yapılan sondaj çalışmaları ve saha çalışmaları göz önüne 

alınarak şevin geometrisi, jeolojisi ve yaklaşık kayma düzlemi belirlenmiştir. Elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde tünel çıkış sol, sağ ve alın şevinde dairesel kayma olasılığı belirlenmiştir. 

Bu durumun şev analizi için Slide 6.0 programı kullanılmıştır. Karayolu tünellerinde genel bir 

kabul olarak tünel giriş ve çıkış bölgelerinde minimum kazı koşulu göz önüne alınmış ve jeolojik 

unsurlarla ışığında bu husus değerlendirilmiştir. Bu kapsamda üst kesimlerinde yamaç molozu 

türü malzemenin yer aldığı tünel çıkış sol ve sağ yan şevler 2/3 (h/V); alın şevi 1/3 (h/V) şev 

eğiminde tasarlanmıştır. Elde edilen jeoteknik parametrelerin yanı sıra bu parametreler 

kullanılarak Roclab 1.0 programı yardımıyla şev üzerinde yer alan karbonatlı killi kireçtaşı kaya 

kütlesi için jeoteknik parametreler elde edilmiştir (Şekil 4.16).  
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Şekil 4.16. Killi kireçtaşı kaya birimi için Roclab 1.0 programıyla parametre üretilmesi 

 
 

Tünel çıkış alın, sol ve sağ şevinde yapılan analizlerinde kısa ve uzun dönem analizlerde 

karayolu tünelleri için istenilen güvenlik değerleri elde edilmeye çalışılmıştır [34]. Tünel çıkış 

sol şev analizinde uzun dönem (statik) analizde güvenlik sayısı 0.866, uzun dönem sismik 

analizde ise 0.627 değeri elde edilmiştir (Şekil 4.17 ve Şekil 4.18). İstenilen güvenlik sayısının 

elde edilmesi amacıyla destekli analiz yapılarak 2 metre aralıklarla 4 metre uzunluğunda bulon 

tanımlanmış ve uzun dönem (statik) için güvenlik sayısı 1.574, uzun dönem sismik analiz için 

güvenlik sayısı 1.188 elde edilmiştir (Şekil 4.19 ve Şekil 4.20). Tünel çıkış sağ şev analizinde ise 

uzun dönem (statik) analizde güvenlik sayısı 0.931, uzun dönem sismik analizde ise 0.702 

değeri elde edilmiştir (Şekil 4.21 ve Şekil 4.22). Bu kesimde 2 metre aralıklarla 4 metre 

uzunluğunda bulon tanımlanmış ve uzun dönem (statik) için güvenlik sayısı 1.744, uzun dönem 

sismik analiz için güvenlik sayısı 1.337 elde edilmiştir (Şekil 4.23 ve Şekil 4.24). Tünel alın 

şevinde yapılan analizde uzun dönem (statik) analizde güvenlik sayısı 0.663, uzun dönem 

sismik analizde güvenlik sayısı 0.495 olarak elde edilmiş olup istenilen koşullar 

sağlanamamıştır (Şekil 4.25 ve Şekil 4.26). Tünel alın şevinde güvenlik sayısının elde edilmesi 

amacıyla yamaç molozu birim sınırları içerisinde 1.5 metre aralıklarla 9 metre uzunluğunda 

bulon tanımlanmış ve uzun dönem (statik) için güvenlik sayısı 1.638, uzun dönem sismik analiz 

için güvenlik sayısı 1.135 değeri elde edilmiştir (Şekil 4.27 ve Şekil 4.28). 
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Şekil 4.17. Tünel çıkış  sol şev kısa dönem analizi (F= 0.866) 

 

 

Şekil 4.18. Tünel çıkış  sol şev uzun dönem depremli analiz (F= 0.627) 
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Şekil 4.19. Tünel çıkış  sol şev destekli uzun dönem statik analiz (F= 1.574) 

 

 

Şekil 4.20. Tünel çıkış  sol şev destekli uzun dönem depremli analiz (F= 1.188) 
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Şekil 4.21. Tünel çıkış  sağ şev uzun dönem statik analizi (F= 0.931) 

 

 

Şekil 4.22. Tünel çıkış  sağ şev uzun dönem depremli analizi (F= 0.702) 
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Şekil 4.23. Tünel çıkış  sağ şev destekli uzun dönem statik analizi (F= 1.744) 

 

 

Şekil 4.24. Tünel çıkış  sağ şev destekli uzun dönem depremli analizi (F= 1.337) 
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     Şekil 4.25. Tünel çıkış  alın şevi uzun dönem statik analizi (F= 0.663) 

 

 

     Şekil 4.26. Tünel çıkış  alın şevi uzun dönem depremli analizi (F= 0.495) 
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       Şekil 4.27. Tünel çıkış  alın şevi destekli uzun dönem statik analizi (F= 1.638) 

 

 

       Şekil 4.28. Tünel çıkış  alın şevi uzun dönem depremli destekli analizi (F= 1.135) 
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4.4. Tünel Kazısının Sayısal Modellemesi 

 

Tünel kazısının modellenmesi amacıyla Phase 2.0 programında gerçek kazı koşullarına 

yakın bir tasarım ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda tünel et kalınlığının daha düşük 

olduğu tünel giriş kesiminde bir kazı kesiti modellenmiş ve çift tüp olarak planlanan tünelin 

kesitleri programda tanımlanmıştır.  

 

4.4.1. Destek sistemlerinin seçimi 

 

Tünel destek sistemlerinin seçiminde Q değerine göre destek sistemi önerisi getiren 

Tablo 3.10’da verilmiş olan abaktan yararlanılmıştır. Tünel giriş kesimi için elde edilen Q=0.041 

değerine göre abakta çok zayıf kaya olarak tanımlanan 8 no’lu bölgede yer alan “lifle 

güçlendirilmiş 15 cm> olarak çelik hasırlı püskürtme beton ve bulonlama” destek unsuru olarak 

önerilmiştir (Tablo 3.10). Bunun yanı sıra RMR değerine göre 10 m açıklıklı kaya tünellerinde 

kullanılabilen kazı ve kalıcı destek kılavuzundan yararlanılmıştır (Tablo 4.16). Tünel giriş 

kesiminde RMR değerine göre zayıf kaya tanımlanmış kesimde detayları tabloda verilmiş olan 

çelik hasırlı püskürtme beton, kaya saplanması, çelik destek profili ve kazı koşulu belirtilmiştir. 

Ayrıca bu kesimde RMR ve Q değerleri yardımıyla NATM kazı ve destek sınıfı Şekil 3.11’de 

verilen abak yardımıyla “C2” kazı ve destek sınıfı olarak belirlenmiştir. NATM sınıflama 

sisteminde Tablo 3.15’de C2 kazı ve destek sınıfı için “Tünel kesit çevresinde sistematik 

destekleme yapılmalı, tavanda süren uygulanmalı ve jeolojik şartlara göre yerinde dökme bir 

taban kemer betonu yapılması gerekebilir” önerisi yer almaktadır.  Bu sınıflamalar ile belirlenen 

destek sistemleri değerlendirilmiş ve NATM kazı destek sistemi yardımıyla gerçekleştirilen 

karayolu tünel yapım uygulamaları da göz önüne alınarak tünel kazı koşullarına en uygun 

destek sistemi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ve karayolu tünel yapım 

uygulamaları göz önüne alınarak destek sistemi elemanları olarak; I160 tipi çelik iksa profil, 28 

mm çapında PG tipi Bulon ve C20/25 püskürtme beton sınıfı tercih edilmiştir. 
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Tablo 4.16. 10 m açıklıklı kaya tünelleri için RMR sistemine göre kazı ve kalıcı destek kılavuzu 

[20]. 

Kaya 
kütlesi 
sınıfı 

Kazı 
 

Kaya 
Saplamaları*  
 

Püskürtme 
Beton  
 

Çelik Destek  
 

I-Çok iyi 
kaya, 

RMR:81-
100 

Tam kesit, 3 m 
ilerleme.  

Bir miktar kaya saplaması haricinde genellikle destek 
gerekmez  
 

II-iyi kaya 
RMR:61-

80 
 

Tam kesit, 1.0-1.5 m 
ilerleme. Aynaya 20 
m mesafede tam 
destek.  
 

Kemerin her 2-3 
m sinde 2-2.5 m 
aralıklı kaya 
saplamaları, yer 
yer çelik hasır.  
 

Gerektiğinde 
tavan kemerinde 
50 mm.  
 

Yok  
 

III-Orta 
kaya 

RMR:41-
60 

 

Üstyarı altyarı 
ilerleme. Üstyarıda 
1.5-3.0 m ilerleme. 
Her patlatmadan 
sonra ön destekleme. 
Aynaya 10 m 
mesafeye kadar tam 
destek.  
 

Kemerde ve 
duvarlarda 3-4 m 
uzunlukta 1.5-2 m 
aralıklı sistematik 
kaya saplaması ve 
tavanda çelik 
hasır.  
 

Tavan kemerinde 
50-100 mm, yan 
duvarlarda 30 
mm.  
 

Yok  
 

IV-Zayıf 
kaya 

RMR: 21-
40 

 

Altyarı üstyarı 
şeklinde ilerleme. 
Üstyarıda 1.0-1.5 m 
ilerleme, kazıya 
uygun şekilde aynaya 
10 m mesafeye kadar 
gerekli destek.  
 

4-5 m 
uzunluğunda, 1-
1.5 m aralıklı 
sistematik kaya 
saplaması, tavan 
ve duvarlarda 
çelik hasır.  
 

Tavan kemerinde 
100-150 mm ve 
yan duvarlarda 
100 mm.  
 

Gereken 
yerde 1.5 m 
aralıklı yer 
yer hafif 
profiller.  
 

V-Çok 
zayıf kaya 
RMR:<20 

Üstyarıda 0.5-1.5 m 
çoklu delgi ilerleme. 
Kazıyla birlikte 
destek yerleştirilmeli. 
Patlatmadan hemen 
sonra püskürtme 
beton uygulanmalı.  
 

5-6 m 
uzunluğunda, 1-
1.5 m aralıklı 
sistematik kaya 
saplaması, tavan 
ve duvarlarda 
çelik hasır ile 
birlikte. Taban 
kemerinde kaya 
saplaması.  
 

Tavan kemerinde 
150-200 mm, yan 
duvarlarda 150 
mm, aynada 50 
mm.  
 

Gerektiğinde, 
0.75 m 
aralıklı 
profiller, çelik 
iksa ve 
sürenlerle 
beraber. Tam 
halka taban 
kemeri.  
 

* 20 mm çaplı tamamen reçine dolgulu (os)  
 

Oluşturulacak model için yukarıda bahsedilen hususlar göz önüne alınarak belirlenen 

destek sistemi elemanlarına (püskürtme beton, bulon, çelik iksa) ait özellikler araştırılmış ve 

güvenli bir modelleme için teknik özellikleri Rocscience Phase 2.0 programı ve referanslarından 
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yararlanılarak seçilen destek elemanlarının tip ve teknik özellikleri Tablo 4.17’de verilmiştir 

[53].  

 

   Tablo 4.17. Tünel Destek sistemleri’nin (püskürtme beton, bulon, çelik iksa) teknik özellikleri 

Püskürtme beton (C20/25) Çelik iksa (I160) 
Bulon tipi 

28 mm (PG Bulon) 

Elastisite Modülü =17000 Mpa Elastisite Modülü 
200000 Mpa 

Elastisite Modülü, E = 210 
000 MPa 

Poisson Oranı =0.20 
Poisson Oranı =0.25 

Bulon Kapasitesi Tb = 0.224 
MN 

Basınç Dayanımı =20 Mpa Basınç Dayanımı 
=420 Mpa 

Rezidüel Bulon Kapasitesi 
=0.02 MN 

Çekme Dayanımı =1.6 Mpa Çekme Dayanımı 
=420 Mpa 

Öngerme Yükü = 0 MN (pasif) 

 
 

4.4.2. Modelleme ve Analiz 

 

Tünel kazısının üçboyutlu yapısının Phase 2.0 programında iki boyutta modellemesi amacıyla 

programın tutorial örneklerinden ve bazı kabullerinden yararlanılmıştır [49]. Bu kapsamda 

adım adım kazı tasarımını modelleyebilmek amacıyla bir karayolu tüneli için üstyarı, altyarı ve 

invert beton kazısı olarak yapılan kazı bölümleri 16 kazı aşaması (stage) oluşturularak gerçeğe 

en yakın tasarım oluşturulmaya çalışılmıştır (EK-6). Bu aşamalarda tünel kesiti etrafındaki kaya 

birimlerine ait sınırlar ve her bir kaya türüne ait jeoteknik parametreler programa girilmiştir 

(Ek-6.2). Ayrıca tünel kazısı sırasında kazı aşamalarında değişen gerilme dağılımları sonucunda 

kaya kütlelerinde oluşacak rahatlama zonları için kaya biriminin elastisite modül değerinin % 

40’ı alınarak programda tanımlanmıştır [50]. Analizlerde yatay ve düşey jeolojik gerilme oranı 

(k değeri) hesabında ise; Sheorey (1994) tarafından ilişkiden faydalanılmış olup, kayaya ait 

yatay elastisite modülünün düşey elastisite modülüne eşit olduğu kabulünde bulunulmuştur 

[52]. Yatay ve düşey jeolojik gerilme oranı olarak tanımlanan k değeri z= tünel örtü kalınlığı, E= 

elastisite modülü değeri olarak; 

k=0,25+7E(0,001+1/z)     (4.9) 

eşitliğinden hesaplanmış ve programda tanımlanmıştır [51]. Karayolu tünellerinde uygulanan 

destek sistemlerinden bulon, püskürtme beton ve iksa elemanlarının tip ve özellikleri Tablo 

4.17’de verilmiş olup bu destek elemanları programda tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra tünel 

kazı kesiti etrafında kazı sonrası oluşabilecek örselenme zonu tanımlanmış ve bu zon için 

deformasyon modülü (0.5) ile GSIr (rezidüel GSI) değeri elde edilerek bu kesimin kazı sonrası 

özellikleri oluşturulmaya çalışılmıştır [49].  
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Oluşturulan kazı aşamalarında bir destek unsuru olan püskürtme betonun zamana bağlı 

mukavemetinin gerçeğe yakın bir şekilde modellenmesi amacıyla püskürtme betonun zamana 

bağlı mukavemet katsayısı seçilmiştir [52]. Püskürtme betonun tanımlandığı stage 

aşamalarında beton mukavemetinin 0.25’i programa girilmiş ve bir sonraki stage aşamasında 1 

değeri seçilerek püskürtme betonun nihai mukavemeti programa yansıtılmıştır.  

Phase 2.0 programında yukarıda anlatılan parametre ve adımların uygulanmasından 

sonra tünel kazı modellemsi için oluşturulan kazı adımları (stage) ve uygulamalar aşağıda 

verilmiş olup görselleri EK-6.1’de yer almaktadır. 

Stage 1: Kazı öncesi durum 

Stage 2: Sol tüp örselenme zonu (2 m) tanımlanması+ üstyarı rahatlama zonu 

tanımlanması 

Stage 3: Sol tüp üstyarı kazısı+ destek elemanları ( 1.0 m×1.0 m patern ve 6 m 

uzunluğunda PG bulon + I160 Tip Çelik İksa+ 0.25 oranında mukavemetli Püskürtme beton)  

 Stage 4: Sol tüp altyarı rahatlama zonu tanımlanması+ altyarı örselenme zonu 

tanımlanması+ Üstyarı Püskürtme beton mukavemet oranının 1’e yükseltilmesi 

Stage 5: Sol tüp altyarı kazısı+ destek elemanları ( 1.0 m×1.0 m patern ve 6 m 

uzunluğunda PG bulon + I160 Tip Çelik İksa+ 0.25 oranında mukavemetli Püskürtme beton) 

Stage 6: Sol tüp altyarı Püskürtme beton mukavemet oranının 1’e yükseltilmesi 

Stage 7: Sol tüp İnvert kazısı öncesi rahatlama zonu tanımlanması 

Stage 8: Sol tüp İnvert kazısının oluşturulması+ destek elemanları (I160 Tip Çelik İksa+ 

0.25 oranında mukavemetli Püskürtme beton) 

Stage 9: Sol tüp invert püskürtme betonu mukavemet oranının 1’e yükseltilmesi+ sağ 

tüp üstyarı rahatlama zonun tanımlanması+ üstyarı örselenme zonu (2 m) tanımlanması 

Stage 10: Sağ tüp üstyarı kazısı+ destek elemanları ( 1.0 m×1.0 m patern ve 6 m 

uzunluğunda PG bulon + I160 Tip Çelik İksa+ 0.25 oranında mukavemetli Püskürtme beton) 

Stage 11: Sağ tüp altyarı rahatlama zonu tanımlanması+ altyarı örselenme zonu 

tanımlanması+ Üstyarı Püskürtme beton mukavemet oranının 1’e yükseltilmesi 

Stage 12: Sağ tüp altyarı kazısı+ destek elemanları ( 1.0 m×1.0 m patern ve 6 m 

uzunluğunda PG bulon + I160 Tip Çelik İksa+ 0.25 oranında mukavemetli Püskürtme beton) 
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Stage 13: Sağ tüp altyarı Püskürtme beton mukavemet oranının 1’e yükseltilmesi+ 

İnvert kazısı öncesi rahatlama zonu tanımlanması 

Stage 14: Sağ tüp İnvert kazısının oluşturulması+ destek elemanları (I160 Tip Çelik 

İksa+ 0.25 oranında mukavemetli Püskürtme beton) 

Stage 15: Sağ tüp invert püskürtme betonu mukavemet oranının 1’e yükseltilmesi 

Stage 16: Sismik değerin programa girilmesi 

 

4.4.3. Sonuç 

 

Sayısal analiz sonucunda tünel için kazı ve destekleme sonrası toplam deplasman 

değerleri, Kazı ve destekleme sonrası ortalama gerilme bölgeleri ile vektörel dağılımı, Kazı ve 

destekleme sonrası plastik deformasyonların oluştuğu bölgeleri, kazı ve destekleme sonrası 

kesme gerilmeleri elde edilmiştir (Şekil 4.29, Şekil 4.30, Şekil 4.31 ve Şekil 4.32). Ayrıca tünel 

çeperi etrafında destek unsuru olan altyarı, üstyarı püskürtme beton tahkikinin kapasite sonuç 

grafikleri elde edilmiştir (Şekil 4.33 ve Şekil 4.34) (EK-6). Modelleme sonucunda yaklaşık 5.5 cm 

düzeyinde deplasman değeri elde edilmiş olup sol tüpün sol omuz ve çeperlerinde plastik 

deformasyonun ve maksimum deplasman değerinin oluştuğu gözlenmiştir. Bu kesimde yer alan 

çok zayıf tüfit kaya biriminin oluşunun etkisiyle beraber gerilme dağılımlarından en çok bu 

kesimin etkileneceği belirlenmiştir. Ayrıca killi kireçtaşı ve tüfit kaya birim sınırının geçtiği sol 

tüpün, maksiumum kesme gerilmelerine maruz kalacağı ve deplasman değerlerinin en fazla bu 

bölgede oluşabileceği görülmüştür. Sonuç olarak yapılan analizde tolerans seviyesinde 

deplasman değeri elde edilmiş ve destek sistemlerinin kapasitelerinin tünel stabilitesi için 

yeterli olduğu programın sonuç grafikleri ve elde edilen verilerden belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.29.  Kazı ve destekleme sonrası toplam deplasman 
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Şekil 4.30.  Kazı ve destekleme sonrası ortalama gerilme bölgeleri ile vektörel dağılımı 

 

 

Şekil 4. 31. Kazı ve destekleme sonrası plastik deformasyonların oluştuğu bölgeler 

 

 

Şekil 4. 32.  Kazı ve destekleme sonrası kesme gerilmeleri 
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Şekil 4.33.  Püskürtme beton tahkiki sol tüp üstyarı örneği 

 

 

Şekil 4.34.  Püskürtme beton tahkiki sağ tüp üstyarı örneği 
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5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Erzurum İli Kırık – İspir Yolu Km.64+730-71+826 aralığında’nda projelendirilen Kırık 

Tünelinin portal bölgelerinin Jeolojik-Jeoteknik açıdan incelenmesi ve olası duraysızlık 

sorunlarının incelendiği bu Yüksek Lisans tez çalışmasında aşağıda yer alan sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Çalışmada tünel giriş ve çıkış kesiminin jeolojik ve jeoteknik özelliklerini belirlemek ve 

şev tasarımına yönelik girdi parametrelerini elde etmek amacıyla 4 adet sondaj yapılarak olası 

duraysızlık risklerinin ve çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Yapılan 

sondajlarda SPT ve Presiyometre deneyleri gerçekleştirilmiş ve parametre elde edilmesinde 

buradan elde edilen veriler kullanılmıştır. Sondajlardan elde edilen karotlar üzerinde ISRM 

(1981) standartlarına uygun olarak kaya mekaniği deneyleri yapılmıştır.  

Arazi gözlemleri ve yapılan sondaj çalışmaları sonucunda tünel giriş ve çıkış 

kesimlerinin üst seviyelerinde yamaç molozu gözlenmiş olup daha derinlerde Hatungüney 

formasyonuna ait zayıf-çok zayıf dayanımlı kaya birimleri gözlenmiştir. Bu kaya kütlelerine ait 

RMR, GSI ve Q sınıflaması yapılmış ve duraysızlık analizleri için jeoteknik parametreler 

üretilmiştir. Tünel giriş bölgesinde tüfit kayacı için RMR değeri 22, GSI değeri 20; killi kireçtaşı 

kayacı için RMR değeri 35, GSI değeri 30 olarak bulunmuştur. Tünel çıkış bölgesinde yer alan 

killi kireçtaşı kayacı için RMR değeri 33, GSI değeri 32 olarak bulunmuştur. Q değeri ise tünel 

giriş bölgesinde yer alan killi kireçtaşı kayacı için 0.041 ve tünel çıkış bölgesinde yer alan killi 

kireçtaşı için ise 0.055 değeri elde edilmiştir. 

Tünel giriş ve çıkış kesiminde sol, sağ ve alın şevi için Slide 6.0 programında duraylılık 

analizleri yapılmıştır. Tünel portal bölgelerinde minimum kazının oluşturulması amacıyla tünel 

alın şevleri 1/3  (h/V)sol ve sağ şevler 2/3  (h/V) olarak tasarlanmış olup destek unsuru olarak 

kaya bulonu analize girilmiştir. Bu kapsamda uzun dönem statik ve uzun dönem sismik olmak 

üzere tünel giriş sol şev için 1.824 ile 1.349, tünel giriş sağ şev için 1.912 ile 1.489, tünel giriş 

alın şevi için 1.773 ile 1.458 değerleri elde edilmiştir. Tünel çıkış bölgesinde ise uzun dönem 

statik ve uzun dönem sismik güvenlik katsayısı olarak, tünel çıkış sol şevde 1.574 ile 1.188; 

tünel çıkış sağ şevde 1.744 ile 1.337 değeri; tünel alın şevinde 1.638 ile 1.135 değerleri elde 

edilmiştir. tüm analizler sonucunda karayollarında şev duraylılığı için istenen uzun dönem 

statik güvenlik katsayısı F= 1.5 ve uzun dönem sismik güvenlik katsayısı F=1.1 değeri elde 

edilmiş ve şev stabilitesi için güvenli bir tasarım oluşturulmuştur. 

Tünelin kazı koşullarının sayısal modellemesini oluşturmak amacıyla et kalınlığının 

daha düşük olduğu giriş kesiminde bir kazı kesitinde Phase 2.0 programı yardımıyla nümerik 

analiz yapılmıştır. Analizde tünelin kazı koşulları modellenmeye çalışılmış ve öngörü olarak  



95 

 

programda tasarlanacak destek sistemleri araştırılmıştır. RMR, Q ve NATM sınıflama 

sistemlerinin önerdiği destek sistemlerine ait tablo ve abaklar ile güncel karayolu tünellerinde 

yapılan uygulama ve tasarım abaklarından yararlanarak optimum koşulları sağlayacak destek 

sistemi elemanları (bulon, çelik iksa ve püskürtme beton) programda tanımlanmıştır. Yapılan 

modelleme ve tasarım sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde tolerans seviyesinde 

yaklaşık 5.5 cm maksimum deplasman değeri elde edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen veri 

ve grafiklerde destek sistemi elemanlarının modelde tanımlanan tünel kazı koşullarında yeterli 

güvenlik durumunu sağladığı belirlenmiştir. Bununla beraber NATM felsefesini oluşturan izle, 

ölç, tasarla ve ilerle adımlarının tünel kazısı sırasında değerlendirilerek ortaya çıkabilecek farklı 

jeolojik koşullarda tasarımda güncel kazı koşuluna göre değişiklik yapılması gerekebileceği 

unutulmamalıdır.  

Sonuç olarak bu tez çalışması kapsamında değerlendirilen Kırık Tüneli örneğinde 

olduğu gibi farklı tünel portallerinde sıklıkla karşılaşılan zayıf-çok zayıf kaya kütlelerinde, saha 

araştırması ve araştırma çalışmalarının yapılarak tünel portal bölgesinin jeolojisi ve jeoteknik 

özellikleri doğru bir şekilde ortaya konmalıdır. Portal bölgelerinde elde edilen veriler ışığında 

olası riskler (heyelan, kaya düşmeleri, şev duraysızlıkları vb.) tespit edilmeli ve farklı çözüm 

önerileri (destek sistemleri, jet groud, kaya dolgu, fore kazık vb.) geliştirilerek tünel portal şev 

bölgelerinin duraylılığı sağlanmalıdır. Doğanın fiziksel olarak oluşturduğu dengeye ilk dokanak 

yeri olan tünel portal bölgelerinin uzun dönemlere yayılacak güvenli bir bölge olarak 

oluşturulmasının, karayolu tünellerinin asli amacı olan trafik güvenliğinin ve insan hayatının 

korunması açısından vazgeçilmez bir unsur olduğu unutulmamalıdır. 
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EKLER  
 
EK-1 SONDAJ LOGLARI 

 
         Ek 1.1.Kİ-03 no’lu sondaj logu 0-6 m. arası 
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           Ek 1.2. Kİ-03 no’lu sondaj logu 6 – 16 m. Arası 
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          Ek 1.3. Kİ-03 no’lu sondaj logu 16-26 m. arası 
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       Ek 1.4. Kİ-03 no’lu sondaj logu 26-30 m. arası 
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           Ek 1.5. Kİ-04 no’lu sondaj logu 0-6 m. Arası 
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          Ek 1.6. Kİ-04 no’lu sondaj logu 6-16 m. Arası 
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            Ek 1.7. Kİ-04 no’lu sondaj logu 16-26 m. Arası 
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         Ek 1.8. Kİ-04 no’lu sondaj logu 26-30 m. Arası 
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            Ek 1.9. Kİ-06A no’lu sondaj logu 0-6  m. Arası 
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           Ek 1.10. Kİ-06A no’lu sondaj logu 6-16  m. Arası 
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             Ek 1.11. Kİ-06A no’lu sondaj logu 16-26  m. Arası 
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              Ek 1.12. Kİ-06A no’lu sondaj logu 26-36 m. arası 
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             Ek 1.13. Kİ-06A no’lu sondaj logu 36-40 m. Arası 
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             Ek 1.14. Kİ-07 no’lu sondaj logu 0-6,0 m. Arası 
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            Ek 1.15. Kİ-07 no’lu sondaj logu 6,0-16,0 m. Arası 
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            Ek 1.16. Kİ-07 no’lu sondaj logu 16,0-26,0 m. Arası 
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             Ek 1.17. Kİ-07 no’lu sondaj logu 26,0-36,0 m. Arası 
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            Ek 1.18. Kİ-07 no’lu sondaj logu 36,0-43,0 m. Arası 
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EK-2. KAROT FOTOĞRAFLARI 

 

               Ek 2.1. Kİ-03 no’lu sondaja ait karot fotoğrafları 0,0-21,0 m arası 
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            Ek 2.2. Kİ-03 no’lu sondaja ait karot fotoğrafları 21,0-30,0 m arası 
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                    Ek 2.3. Kİ-04 no’lu sondaja ait karot fotoğrafları 0,0-30,0 m arası 
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                 Ek 2.4. Kİ-6A no’lu sondaja ait karot fotoğrafları 0,0-20,50 m arası 
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                        Ek 2.5. Kİ-6A no’lu sondaja ait karot fotoğrafları 20,50-40,00 m arası 
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                    Ek 2.6. Kİ-07 no’lu sondaja ait karot fotoğrafları 0,00-27,00 m arası 
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                      Ek 2.7. Kİ-07 no’lu sondaja ait karot fotoğrafları 27,00-43,00 m arası 
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EK-3. PRESİYOMETRE DENEY SONUÇLARI 

 

           Ek -3.1. Kİ-03 no’lu sondaja ait Presiyometre deney sonucu 
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               Ek -3.2. Kİ-04 no’lu sondaja ait Presiyometre deney sonucu 
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            Ek -3.3. Kİ-07 no’lu sondaja ait Presiyometre deney sonucu 
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EK-4. ZEMİN MEKANİĞİ DENEY SONUÇLARI 

 

       Ek -4.1. Kİ-03 sondajına ait deney sonuçları 
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       Ek -4.2. Kİ-04 sondajına ait deney sonuçları 
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          Ek -4.3. Kİ-07 sondajına ait deney sonuçları 
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EK-5 KAYA MEKANİĞİ DENEY SONUÇLARI 

 

          Ek -5.1. Tek eksenli sıkışma dayanımı deney sonuçları 
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           Ek -5.2. Tünel çıkış portal kesimine ait Nokta yükleme deney sonuçları 
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EK-6. PHASE 2.0 PROGRAMI ANALİZ ÇIKTILARI 

 

Ek -6.1. Analiz  Kazı Aşamaları (Stage1-16) 
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Ek -6.2. Analiz Verileri  

Phase2 Analysis Information 

Project1 

 

Project Summary 

 
  File Name: giri phase.fez  

  Last saved with Phase2 version: 8.005  

  Project Title: Project1  

 

General Settings 

 
  Number of Stages: 16  

  Analysis Type: Plane Strain  

  Solver Type: Gaussian Elimination  

  Units: Metric, stress as MPa  

 

Analysis Options 

 
  Maximum Number of Iterations: 500  

  Tolerance: 0.001  

  Number of Load Steps: Automatic  

  Convergence Type: Absolute Energy  

  Tensile Failure: Reduces Shear Strength  

  Joint tension reduces joint stiffness by a factor of 0.01  

 

Groundwater Analysis 

 
  Method: Piezometric Lines  

  Pore Fluid Unit Weight: 0.00981 MN/m3  

  Probability: None  

 

Field Stress 

 
  Field stress: gravity  

  Using actual ground surface  

  Total stress ratio (horizontal/vertical in-plane): 1.04  

  Total stress ratio (horizontal/vertical out-of-plane): 1.04  
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  Locked-in horizontal stress (in-plane): 0  

  Locked-in horizontal stress (out-of-plane): 0  

 

Seismic Loading 

 
  Horizontal seismic load coefficient: 0.2 (positive to the right)  

  Vertical seismic load coefficient: 0 (positive up)  

  Seismic load applied in: Stage 16  

 

Mesh 

 
  Mesh type: graded  

  Element type: 3 noded triangles  

  Number of elements on Stage 1: 6921  

  Number of nodes on Stage 1: 3515  

  Number of elements on Stage 2: 6921  

  Number of nodes on Stage 2: 3515  

  Number of elements on Stage 3: 6744  

  Number of nodes on Stage 3: 3451  

  Number of elements on Stage 4: 6744  

  Number of nodes on Stage 4: 3451  

  Number of elements on Stage 5: 6560  

  Number of nodes on Stage 5: 3378  

  Number of elements on Stage 6: 6560  

  Number of nodes on Stage 6: 3378  

  Number of elements on Stage 7: 6560  

  Number of nodes on Stage 7: 3378  

  Number of elements on Stage 8: 6243  

  Number of nodes on Stage 8: 3253  

  Number of elements on Stage 9: 6243  

  Number of nodes on Stage 9: 3253  

  Number of elements on Stage 10: 6080  

  Number of nodes on Stage 10: 3196  

  Number of elements on Stage 11: 6080  

  Number of nodes on Stage 11: 3196  

  Number of elements on Stage 12: 5865  

  Number of nodes on Stage 12: 3108  

  Number of elements on Stage 13: 5865  

  Number of nodes on Stage 13: 3108  

  Number of elements on Stage 14: 5509  

  Number of nodes on Stage 14: 2963  

  Number of elements on Stage 15: 5509  

  Number of nodes on Stage 15: 2963  

  Number of elements on Stage 16: 5509  

  Number of nodes on Stage 16: 2963  

 

Mesh Quality 
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  All elements are of good quality  

 
Poor quality elements defined as: 

 Side length ratio (maximum / minimum) > 30.00 

 Minimum interior angle < 2.0 degrees 

 Maximum interior angle > 175.0 degrees 

 

Reset Displacements 

 
  Displacements reset after: Stage 1  

 

Excavation Areas 

 

Original Un-deformed Areas 

 Area of All Excavations: 194.317 m2 

 Excavation (with centroid 179.797, 88.404) Area: 97.158 m2 

 Excavation (with centroid 179.797, 88.404) Perimeter: 35.588 m 

 Excavation (with centroid 208.797, 88.115) Area: 97.158 m2 

 Excavation (with centroid 208.797, 88.115) Perimeter: 35.588 m 

 External Boundary Area: 7058.961 m2 

 External Boundary Perimeter: 395.082 m 

 

Stage 1 

 Excavation (with centroid 179.797, 88.404) Area: 97.158 m2 (0 m2 change from original 

area) 

 Excavation (with centroid 179.797, 88.404) Perimeter: 35.588 m (0 m change from original 

perimeter) 

 Excavation (with centroid 208.797, 88.115) Area: 97.158 m2 (0 m2 change from original 

area) 
 Excavation (with centroid 208.797, 88.115) Perimeter: 35.588 m (0 m change from original 

perimeter) 

 External Boundary Area: 7058.961 m2 (0 m2 change from original area) 

 External Boundary Perimeter: 395.082 m (0 m change from original perimeter) 

 Volume Loss to Excavation: 0 % 

 

Stage 2 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 3 
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 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 4 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 5 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 6 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 7 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 8 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 9 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 10 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 11 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 12 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 13 

 Values not available until this stage is viewed in a window 
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Stage 14 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 15 

 Values not available until this stage is viewed in a window 

 

Stage 16 

 Excavation (with centroid 179.818, 88.386) Area: 96.493 m2 (-0.665193 m2 change from 

original area) 

 Excavation (with centroid 179.818, 88.386) Perimeter: 35.478 m (-0.110617 m change from 

original perimeter) 
 Excavation (with centroid 208.800, 88.114) Area: 97.090 m2 (-0.0679402 m2 change from 

original area) 

 Excavation (with centroid 208.800, 88.114) Perimeter: 35.577 m (-0.0113949 m change from 

original perimeter) 

 External Boundary Area: 7058.418 m2 (-0.543176 m2 change from original area) 
 External Boundary Perimeter: 395.082 m (-0.00032657 m change from original perimeter) 

 Volume Loss to Excavation: 0.279531 % 

Material Properties 

 

Material: Yamaç molozu 

Color  ___ 
 

Initial element loading  field stress & body force  

Unit weight  0.02 MN/m3  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  200 MPa  

Poisson's ratio  0.2  

Failure criterion  Mohr-Coulomb  

Peak tensile strength  0 MPa  

Residual tensile strength  0 MPa  

Peak friction angle  35 degrees  

Peak cohesion  0.005 MPa  

Material type  Plastic  

Dilation Angle  0 degrees  

Residual Friction Angle  35 degrees  

Residual Cohesion  0.005 MPa  

Piezo to use  None  

Ru value  0  
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Material: Tfit D=0.5 

Color  ___ 
 

Initial element loading  field stress & body force  

Unit weight  0.025 MN/m3  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  29.9 MPa  

Poisson's ratio  0.2  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Plastic  

Dilation Parameter  0  

Compressive strength  5 MPa  

mb parameter  0.35454  

s parameter  2.33091e-005  

a parameter  0.543721  

Residual mb parameter  0.279422  

Residual s parameter  1.19673e-005  

Residual a parameter  0.561101  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Tfit RAHATLAMA 

Color  ___ 
 

Initial element loading  No initial element loading  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  18 MPa  

Poisson's ratio  0.2  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Elastic  

Compressive strength  5 MPa  

mb parameter  0.35454  

s parameter  2.33091e-005  

a parameter  0.543721  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Tfit 

Color  ___ 
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Initial element loading  field stress & body force  

Unit weight  0.016 MN/m3  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  45.7 MPa  

Poisson's ratio  0.2  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Plastic  

Dilation Parameter  0  

Compressive strength  5 MPa  

mb parameter  0.918922  

s parameter  0.000138  

a parameter  0.543721  

Residual mb parameter  0.768645  

Residual s parameter  7.91279e-005  

Residual a parameter  0.561101  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Killi Kireçtaşı 

Color  ___ 
 

Initial element loading  field stress & body force  

Unit weight  0.02 MN/m3  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  2232.3 MPa  

Poisson's ratio  0.2  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Plastic  

Dilation Parameter  0  

Compressive strength  77 MPa  

mb parameter  0.65668  

s parameter  0.000419  

a parameter  0.522344  

Residual mb parameter  0.459461  

Residual s parameter  0.000138  

Residual a parameter  0.543721  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Killi Kireçtaşı Rahatlama 

Color  ___ 
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Initial element loading  No initial element loading  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  893.3 MPa  

Poisson's ratio  0.2  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Elastic  

Compressive strength  77 MPa  

mb parameter  0.65668  

s parameter  0.000419  

a parameter  0.522344  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Killi Kireçtaşı D:0.5 

Color  ___ 
 

Initial element loading  field stress & body force  

Unit weight  0.025 MN/m3  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  1207.2 MPa  

Poisson's ratio  0.2  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Plastic  

Dilation Parameter  0  

Compressive strength  77 MPa  

mb parameter  0.285392  

s parameter  8.8427e-005  

a parameter  0.522344  

Residual mb parameter  0.17727  

Residual s parameter  2.33091e-005  

Residual a parameter  0.543721  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Liner Properties 

 

Liner: üstyarı pskrtme betonu sol 

Color  ___ 
 

Liner Type  Reinforced Concrete  
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Equivalent Young's modulus  19864.1 MPa  

Equivalent thickness  0.247355 m  

Poisson ratio  0  

 

Reinforcement Properties 

Type  I-beam(IPN Europe): IPN 160  

Spacing  1 m  

Section Depth  0.16 m  

Area  0.00228 m2  

Moment of inertia  9.35e-006 m4  

Young's modulus  200000 MPa  

Poisson ratio  0.25  

Compressive strength  420 MPa  

Tensile strength  420 MPa  

 

Concrete Properties 

Thickness  0.25 m  

Young's modulus  17000 MPa  

Poisson ratio  0.2  

Compressive strength  20 MPa  

Tensile strength  1.6 MPa  

 

Properties changed in Stage 3 

o Young's modulus: 4250 MPa (factor = 0.25)  

 
Properties changed in Stage 4 

o Young's modulus: 17000 MPa (factor = 1)  

 

Liner: altyarı pskrtme betonu sol 

Color  ___ 
 

Liner Type  Reinforced Concrete  

Equivalent Young's modulus  19864.1 MPa  

Equivalent thickness  0.247355 m  

Poisson ratio  0  

 

Reinforcement Properties 
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Type  I-beam(IPN Europe): IPN 160  

Spacing  1 m  

Section Depth  0.16 m  

Area  0.00228 m2  

Moment of inertia  9.35e-006 m4  

Young's modulus  200000 MPa  

Poisson ratio  0.25  

Compressive strength  420 MPa  

Tensile strength  420 MPa  

 

Concrete Properties 

Thickness  0.25 m  

Young's modulus  17000 MPa  

Poisson ratio  0.2  

Compressive strength  20 MPa  

Tensile strength  1.6 MPa  

 

Properties changed in Stage 5 

o Young's modulus: 4250 MPa (factor = 0.25)  

 

Properties changed in Stage 6 

o Young's modulus: 17000 MPa (factor = 1)  

 

Liner: invert betonu sol 

Color  ___ 
 

Liner Type  Reinforced Concrete  

Equivalent Young's modulus  19864.1 MPa  

Equivalent thickness  0.247355 m  

Poisson ratio  0  

 

Reinforcement Properties 

Type  I-beam(IPN Europe): IPN 160  

Spacing  1 m  

Section Depth  0.16 m  

Area  0.00228 m2  

Moment of inertia  9.35e-006 m4  
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Young's modulus  200000 MPa  

Poisson ratio  0.25  

Compressive strength  420 MPa  

Tensile strength  420 MPa  

 

Concrete Properties 

Thickness  0.25 m  

Young's modulus  17000 MPa  

Poisson ratio  0.2  

Compressive strength  20 MPa  

Tensile strength  1.6 MPa  

 

Properties changed in Stage 8 

o Young's modulus: 4250 MPa (factor = 0.25)  

 

Properties changed in Stage 9 

o Young's modulus: 17000 MPa (factor = 1)  

 

Liner: üstyarı pskrtme betonu sag 

Color  ___ 
 

Liner Type  Reinforced Concrete  

Equivalent Young's modulus  19864.1 MPa  

Equivalent thickness  0.247355 m  

Poisson ratio  0  

 

Reinforcement Properties 

Type  I-beam(IPN Europe): IPN 160  

Spacing  1 m  

Section Depth  0.16 m  

Area  0.00228 m2  

Moment of inertia  9.35e-006 m4  

Young's modulus  200000 MPa  

Poisson ratio  0.25  

Compressive strength  420 MPa  

Tensile strength  420 MPa  
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Concrete Properties 

Thickness  0.25 m  

Young's modulus  17000 MPa  

Poisson ratio  0.2  

Compressive strength  20 MPa  

Tensile strength  1.6 MPa  

 

Properties changed in Stage 10 

o Young's modulus: 4250 MPa (factor = 0.25)  

 

Properties changed in Stage 11 

o Young's modulus: 17000 MPa (factor = 1)  

 

Liner: altyarı pskrtme betonu sag 

Color  ___ 
 

Liner Type  Reinforced Concrete  

Equivalent Young's modulus  19864.1 MPa  

Equivalent thickness  0.247355 m  

Poisson ratio  0  

 
  

 

Reinforcement Properties 

Type  I-beam(IPN Europe): IPN 160  

Spacing  1 m  

Section Depth  0.16 m  

Area  0.00228 m2  

Moment of inertia  9.35e-006 m4  

Young's modulus  200000 MPa  

Poisson ratio  0.25  

Compressive strength  420 MPa  

Tensile strength  420 MPa  

 

Concrete Properties 

Thickness  0.25 m  

Young's modulus  17000 MPa  
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Poisson ratio  0.2  

Compressive strength  20 MPa  

Tensile strength  1.6 MPa  

 

Properties changed in Stage 12 

o Young's modulus: 4250 MPa (factor = 0.25)  

 
Properties changed in Stage 13 

o Young's modulus: 17000 MPa (factor = 1)  

 

Liner: invert betonu sag 

Color  ___ 
 

Liner Type  Reinforced Concrete  

Equivalent Young's modulus  19864.1 MPa  

Equivalent thickness  0.247355 m  

Poisson ratio  0  

 

Reinforcement Properties 

Type  I-beam(IPN Europe): IPN 160  

Spacing  1 m  

Section Depth  0.16 m  

Area  0.00228 m2  

Moment of inertia  9.35e-006 m4  

Young's modulus  200000 MPa  

Poisson ratio  0.25  

Compressive strength  420 MPa  

Tensile strength  420 MPa  

 

Concrete Properties 

Thickness  0.25 m  

Young's modulus  17000 MPa  

Poisson ratio  0.2  

Compressive strength  20 MPa  

Tensile strength  1.6 MPa  

 

Properties changed in Stage 14 
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o Young's modulus: 4250 MPa (factor = 0.25)  

 

Properties changed in Stage 15 

o Young's modulus: 17000 MPa (factor = 1)  

 

Bolt Properties 

 

Bolt name  BULON  

Color  ___ 
 

Bolt Type  Fully bonded bolt  

Diameter  28 mm  

Young's modulus  210000 MPa  

Tensile capacity  0.225 MN  

Residual Tensile capacity  0.0225 MN  

Pre-tensioning  0 MN  

Pre-tensioning force  Constant in install stage  

Out-of-plane spacing  1 m  

Allow Joints to Shear Bolt  Yes  
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Ek -6.3. Program Sonuç Kesitleri 
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