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METRO TÜNELLER İ – ÜSTYAPI ETK İLEŞİMLER İ 

ÖZET 

Sunulan çalışmada, yapımı devam eden metro tünelleri inşaatının üstyapıya olan 
etkileri ve üstyapıda meydana gelebilecek olan hasarların hasar seviyeleri 
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya metro tünellerinin kazı aşamaları 
açıklanarak başlanmıştır. Metro tüneli kazı yöntemlerinin seçimi açıklanmıştır. 
Metro tünellerinin seçilen kazı yöntemlerine göre oluşturulan tünel tipleri 
açıklanmıştır, tünel tipleri için farklı zemin koşulları ve üstyapı koşulları altında 
hesaplar sonucu ortaya konan tünel kazı destek tipleri ayrıntılı anlatılmıştır. Metro 
tüneli kazı aşamaları kazı yöntemine göre sırasıyla açıklanmıştır. 

Metro tüneli yapımı nedeniyle zemin hareketleri, zemin-tünel, zemin-yapı, tünel-yapı 
etkileşimleri incelenmeye, arasındaki etkileşimler anlatılmaya çalışılmıştır.Metro 
tüneli-zemin etkileşimi teorik olarak anlatılmıştır. Zeminde ve bina temel tabanında 
meydana gelen düşey oturma nedenleri, düşey oturmaların nasıl oluştuğu açıklanmış, 
oturma metodolojisi ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Metro tüneli-zemin ilişkisi zemin-üstyapı ilişkisi, genel olarak metro-tüneli üstyapı 
ili şkilerinde oluşabilecek olan deformasyon nedenleri anlatılmıştır. Yapılarda hasar 
tespiti açıklanmış, hasar tespiti tahminleri için kullanılan değerlendirmeler, metotlar 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Metro-tüneli üstyapı etkileşiminde sonlu elemanlar yöntemi kullanıldığı belirtilmiş, 
analizlerin gerçekleştirilmi ş olduğu sonlu elemanlar yöntemini kullanan Plaxis 
programı anlatılmıştır. Zemin, tünel ve temsili üstyapı modellemeleri Plaxis 
programı kullanılarak yapılmıştır. Modellerin oluşturulma aşamaları anlatılmış, 
programdan ara yüzler gösterilmiştir. Metro tüneli-üstyapı etkileşmini açıklamak 
için, farklı tünel tipleri, farklı zemin tabakaları ve farklı özellikteki binalar 
seçilmiştir. Her bir farklı durum için Plaxis programı ile analizler gerçekleştirilmi ştir. 
Plaxis programı ile analizler sonucu kesit tesir diyagramları elde edilmiştir. Analizler 
sonucu yapıda ise açısal distorsiyon, yatay ve düşey deformasyon değerleri elde 
edilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerdeki tünellerin dizaynının depreme dayanıklı 
olarak tasarlandıkları düşünülmüştür. 

Analizler sonucu yapılar için tahmin edilen deformasyon değerleri kullanılarak hasar 
seviyeleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Hasar seviyelerinin tahmini için geliştirilen 
üç aşamalı değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Üç Aşamalı Hasar Değerlendirme 
Yöntemi Mair tarafından geliştirilmi ş bir metottur [1]. Üç Aşamalı Değerlendirme 
Yönteminde Plaxis programı ile yapılan analizler sonucu elde edilen deformasyon 
değerleri ile yapıda meydana gelebilecek hasar durumu aşama aşama 
değerlendirilerek tahmin edilir. İlk aşama değerlendirmede yapıdaki oturma değeri 
(düşey deformasyon) 10 mm’den küçük ve açısal distorsiyon 1/500 değerinden 
küçükse yapılardaki hasar seviyesi ihmal edilebilir olarak tahmin edilir ve ilk aşama 
değerlendirme tamamlanmış olur. Eğer yapıdaki oturma 10 mm’den büyükse ya da 
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açısal distorsiyon 1/500 değerinden büyükse ikinci aşama değerlendirmeye geçilir ve 
hasar seviyesinin tahmini Mair tarafından belirlenen çizelgeye göre yapılmaya 
devam eder [1]. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre binaların temel seviyesinde 
hesaplanan maksimum düşey deplasman değerleri ve maksimum açısal dönme 
değerleri izin verilen değerlerin altında olup olmadığı belirtilmiştir. 

Analizler sonucu üstyapıda beklenen düşey deplasman ve açısal dönme değerleri 
betonarme binalar için izin verilen değerleri 1/500, Bowles’a göre değerlendirilip 
hasar seviyeleri belirlenmiştir [2]. Böylelikle üstyapıda beklenen hasar durumları 
ortaya konmaya çalışılmıştır.  
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INTERACTIONS BETWEEN SUBWAY TUNNEL AND SUPERSTRUCTU RE 

SUMMARY 

As the technology grew and became available to public for cheap, the traffic made its 
way to the top of the list of main urban problems in big cities. Especially in Istanbul 
where the city grew its boundaries too much and population grew over tens of 
millions. The traffic is huge problem, millions of people spend most of their time on 
the way  so as to go their work or house. Transportation by subway became a faster 
solution. So the construction of subway tunnels rapidly became one of the top 
priorities of metropolitan cities.  

The purpose of this study is to investigate the effects of ongoing subway tunnel 
construction on superstructure and calculating the damage that will be done to the 
superstructure. Especially in İstanbul there are so many buildings that are made of 
masonry, concrete and timber exist. Most of the buildins are old and some of them 
have residual damage from prior earthquakes or poor material or engineering 
qualities. Some of the buildings do not have the adequate stability.  

This study starts by explaining the stages of tunnel excavation. The construction 
types of subway tunnel is explained. Also the process of choosing subway tunnel 
excavation method is explained. After explaining the construction types, the types of 
tunnel is explained.  

Tunnel types depending on the choosen excavation methods are listed and tunnel 
excavation support types, depending on the tunnel type, different soil conditions and 
superstructure conditions, are explained in detail. Not only tunnel types are 
explained, but also the support system of tunnels are explained. The types of support 
systems are explained in a detailed way with photos. 

The subject of this study is to investigate the effects of tunnel excavation to the 
superstructure. The effects are in relationship with soil type, tunnel geometry, 
superstructures and ground water. The relation starts with the excavation. The tunnel 
excavation method change with the tunnel type.  Excavation stages of subway 
tunnels are stated according to excavation method. It is remarked that there are 
different excavation stages with the different types of tunnels. It changes according 
to the geometry of the tunnel. 
 
The interaction between soil-tunnel, soil-buildings and tunnel-buildings are 
investigated caused by construction of the tunnel. Before construction starts, all 
buildings which are near places in the line of the tunnel are investigated.The 
buildings are investigated so as to know their structural informations and damage 
situation. If there is building  which has small damage, the building will be protected 
more than others. Not only building protection is important, but also it is important to 
make observations adequately. The observations are made in tunnel and at site, 
buildings. 
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The main problem in subway tunnel-superstructure is that the ground loss. The 
ground loss defined like that the excavation area  which is more than the tunnel area. 
The ground loss is explained by it parameters.When the excavation starts, there will 
be a ground loss. Ground loss changes by conditions. The tunnel depth,  the soil type 
and the superstructure conditions. The ground loss is an important topic because it 
causes the settlement in soil. So, the settlements effect building badly. The 
settlements effect buildings footing.  
 
The settlement in soil causes the deformation in the building’s footings. The 
deformations that are caused by settlements are angular distorsion and vertical 
displacement. In this study different types of soil be modelled and the analyses have 
done.   
 
For different type of tunnel (different geometry), different types of soil and different 
buildings models are performed with Plaxis programme. The Plaxis programme is 
also explained in this study. Plaxis programme works with the finite element 
analyses method. In Plaxis programme different type of tunnel, soil and building 
analysed together with different combinations.The models have analysed in Plaxis 
programme. The stability of tunnel is controlled.  
 
Plaxis programme gives the deformation values, after the analyses. The programme 
give deformation values not only for the tunnel but also for the superstructures 
footing. So as to have these values, the geometry of superstructure and the mean 
value of one story distrubuted load (it is 20 kN /m² for this study) are needed.The 
informations are input datas and the output datas are the deformations value.  
 
 Deformations on superstructure caused by different superstructure and different soil 
conditions are calculated and parametric studies are made. Damages and damage 
grades during construction stages are evaluated. The Mair’s Three Step Method is 
being used for predicting the damage level . The method consist of three steps. In the 
first step evaluation, if the angular distortion is less than 1/500 and the settlement is 
less than 10 mm, the building damage level is estimated like negligiable [1]. 
 
Analyses are made with the help of computer program Plaxis. Vertical displacement, 
lateral unit deformation and angular rotation amounts are calculated depending on 
the analysis results. In every analyse it is thought that the tunnel design is convenient 
for the earthquake situations. 
 
Lateral unit deformation and angular rotation amounts calculated are interpreted 
according to the graphic by Boscardin & Cording (1989) and damage grades are 
specified [3]. 
 
Results are interpreted according to the graphics. It is specified if the vertical 
displacement and maximum angular rotation values on the foundation level of the 
building calculated with the analysis are within allowed limits specified by (1/500, 
Bowles, 1988) [2]. With this, expected damage conditions on superstructure is 
calculated. 
 
Lateral unit deformation and angular rotation amounts calculated with Plaxis are 
effected on the model building on superstructure. 
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Subway tunnel-superstructure interactions are studied extensively, possible 
deformations are determined and acceptable limits on concrete structures according 
to (1/500, Bowles, 1988) are evaluated and damage limits are determined [2]. 
 
The effects of subway tunnels to the superstructures is evaluated. Not only the 
calculations are important, but also it is important to continue taking field surveys. 
Field surveys can be done when the construction is going. The deformations can be 
observed by the targets which can be placed into tunnels and structures, so if there is 
any change it would be easy to observe when the construction is being made.  
 
The subway tunnel is one of the most important solutions for the traffic problem 
urban areas. The traffic is problem for working people. Working people spend most 
of their time by working. For this reason they do not want to lose their time by going 
to work and also going to their homes from work. For an example, İstanbul always 
has traffic in such places. Especially if it is the Friday night, the traffic is getting 
more and more. The trafic problem can change by days increasingly. For a different 
view; if the weather is rainy, the traffic becomes more crowded and consequently 
you will spend more time on the road. Therefore the subway transportation is one of 
the most convenient solution for the traffic problem. Transportation by subway has 
been used in the developed countries since the beginnig of the 1900’s. In our 
country, the subway transportation has been prefered in big cities so as to make 
better traffic conditions.  The subway routes mostly through under the buildings. 
Though it is important to know about the buildings’ structural properties. Before the 
subway tunnel construction, an investigation must have done for the buildings, road, 
bridges and other structure’s properties. The Building Audit Companies make the 
investigation and  prepare the report of the structures in the subway route area. The 
report consists of buildings’ material type, age, number of the stories,  damage 
situation. It is important to know  these informations before tunnel construction and  
to make provisions. Field surveys should be done before and during the tunnel 
construction, and the reports of deformation  measurements  must be prepared so as 
to track the changes. It is important to continue taking field surveys, when the 
construction is going. The deformations can be observed so if there is any change it 
would be easy to track changes, to control the deformations so as to take precautions. 
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1 

1.  GİRİŞ 

Büyük kentlerde oluşan trafik yoğunluğu bir çok kentin en büyük sorunlarından biri 

olmuş durumdadır. Çözüm olarak metro tünellerinin yapımı planlanmaktadır. Metro 

tünellerinin inşaası sırasında ise etki alanında bulunan plansız ve ilgili 

yönetmeliklere göre yapılmayan yapılarda göçme riski ortaya çıkmaktadır. Bu riski 

en aza indirmek için aletsel gözlemler yapılmakta; tünellerin inşaatı sırasında, servis 

aşamasında bölgedeki yapı ve zemin tabakalarının davranışı izlenmektedir.  

1.1 Tezin Amacı 

Tezin amacı metro inşaası ve işletmesi sırasında güzergah çevresinde bulunan 

binalarda meydana gelebilecek hasarların öngörülebilmesi için gerekli parametrelerin 

belirlenmesi, bu parametrelerle gerekli hesapların yapılıp; üstyapıda oluşabilecek 

deplasmanların hesaplanmasıdır. Hesaplanan deplasmanların çeşitli metotlarla 

değerlendirilerek yapıda oluşabilecek hasar seviyelerinin belirlenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda farklı zemin tipleri ve farklı tünel tiplerinin üstyapı ile etkileşimleri 

incelenmiştir. Metro tüneli-üstyapı etkileşimleri özetle; tünel üst kotu ile bina temel 

taban kotları arası mesafeler (tünel örtü kalınlığı), binaların bodrum katı ve toplam 

kat sayıları, yapıların temel derinlikleri, eğer hatta birden fazla tünel açılıyorsa 

tünellerin birbirine olan mesafesi, tünel açım yöntemi ve zemin profilinin durumu 

göz önüne alınarak analiz edilmiştir. Tahmin edilen düşey deplasman ve açısal 

dönme değerlerinden yapılarda oluşabilecek hasar değerlendirmesi yapılmıştır. 

Tünel kazıları sırasında meydana gelen düşey oturmaların Mair (1993); Gauss Eğrisi 

gibi olacağını belirtmiştir [1]. Zeminde meydana gelen düşey oturmalar, tünel kazısı 

sırasında teorik kazı hacmi ile kazılan zeminin hacminin farklı olmasıyla oluşan 

değişimler Gauss eğrisi ile ifade edilmiştir. Zeminde meydana gelen düşey oturmalar 

üstyapıların temel tabanlarında düşey oturmaya neden olmaktadır. Üstyapıda tünel 

kazıları nedeniyle meydana gelen düşey oturmalar bina temel tabanlarındaki düşey 

deformasyon değerleri ile hesaplanmaktadır. Tünel kazısı öncesi ve tünel kazısı 

sırasında bina temel tabanlarında oluşabilecek olan deformasyonlar 
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hesaplanmaktadır. Tahmin edilen deformasyon değerleri Mair (1996) tarafından 

oluşturulan üç aşamalı değerlendirme yöntemi ile değerlendirilerek binalarda 

meydana gelebilecek olan hasar seviyeleri tahmin edilmiş olur ve öngörülen hasar 

seviyesine göre gerekli önlemler alınmalıdır [1].   

Üstyapıda oluşabilecek olan deformasyonların hesaplarla tahmin edilmesinin dışında; 

inşaat aşamalarında aletsel gözlemlerle hem tünel içi hem de üstyapıda ilgili 

noktalara ölçümler yapılarak varsa deformasyonlar periyodik olarak takip 

edilmelidir. 
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2.  TÜNEL AÇMA YÖNTEMLER İ 

2.1 Genel 

Tünel inşaası; tünelin kazılması, iksa ya da destek uygulamasının yapılması, pasanın 

uzaklaştırılması, drenaj ve havalandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, izolasyon 

malzemelerini barındıran iç kaplama betonarme imalatlarının birbirleriyle uyumlu 

olarak gerçekleştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. 

Tünel inşaatı için farklı metotlar izlenmektedir. Tünel inşaası için farklı metotların 

geliştirilmesindeki önemli unsurlardan biri inşaatın gerçekleştirileceği zeminin 

özellikleridir. Zemin, kayaların sınıflandırması kayaların kütle özelliklerine; kayanın 

mukavemeti, RQD (Kaya Kalitesi Değerlendirmesi) Değeri, eklem sıklığı, eklem 

durumu ve yeraltı suyu durumu dikkate alınarak yapılır. Kayada RQD (Kaya Kalitesi 

Değerlendirmesi) değeri, kaya kalite tanımlaması anlamına gelmektedir ve ilgili 

deneyler sonucu hesaplanmaktadır. Kayada eklem sıklığı ve durumu ile ifade 

edilmek istenen, kayalarda bulunan süreksizlikler, çatlaklar bölünme ve kırılma 

noktalarıdır. Jeomekanik sınıflamaya göre kaya kütleleri RMR (Kaya Kütle Sınıfı) 

kaya değerlerine göre beş sınıfa ayrılır. Çizelge 2.1’de sınıflandırma gösterilmiştir. 

Yine bu sınıflamada her kaya sınıfı için destek türü, tünel kayasına ait kohezyon ve 

içsel sürtünme açısı ile ortalama desteksiz durabilme süresi tahmin edilebilmektedir 

[4]. 
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Çizelge 2.1: Kaya sınıflandırması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tünel açılması iyi kaya niteliği gösteren kayalarda ve zayıf kaya niteliği gösteren 

kayalarda yöntemlerine göre farklılık göstermektedir. Çok iyi kaya ve zayıf 

kayalarda mukavemet farklılığı vardır. Çok iyi kayanın taşıma kapasitesi zayıf kaya 
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özelliği gösteren kayalara göre daha fazladır. Bu gibi nedenlerden dolayı farklı 

kayalarda farklı tünel açılması yöntemleri kullanılmaktadır [4]. 

Farklı kaya tiplerinde tünel açılması, açılma yöntemlerine göre 3 ana başlıkta 

toplanmaktadır. 

1- Makine İle Tünel Açılması  

2- Delme Patlatma Yöntemi İle Tünel Açılması  

3- Hidrolik Kırıcılar Kullanarak Tünel Açılması 

2.1.1 Makine ile tünel açılması 

Tünel açma makinelerinin kullanılması ile tünelcilkte yeni bir dönem başlamıştır. 

Tünel açma makinaları sayesinde tüneller daha hızlı olarak açılmaktadır, insan 

gücüne daha az ihtiyaç duyulmaktadır ve bu sebeplerden dolayı günümüzde tercih 

edilmeye başlanmıştır. Tünel açma makineleri ile tünel açılması ikiye ayrılır. 

2.1.1.1 Tam kesit tünel açma makineleri 

Tam kesit tünel açma makinelerine “TBM” (Tunnel Boring Machine) adı verilir. 

Örnek olarak TBM Şekil 2.1’de gösterilmiştir. TBM, ilk olarak Amerika’da 

kullanılmıştır. TBM, tünel yapımı için gerekli teknoljiyi içinde barındıran bir 

makinedir. 

Amerika'da ilk tünel açma makinesi, TBM, Hoosac Tünelinde kullanılmıştır. Bu 

makine daire şeklinde döner bir kesme kafasına sahipti ve keskiler konsantrik 

daireler çizerek kazı yapacak şekilde dizilmişlerdi. Tutunma mekanizması, itme 

(baskı) mekanizması ve pasa uzaklaştırma düzenleri vardı. Fakat, yıl 1856 idi ve ne 

metalürji ne de yapısal tasarım şekli makinenin sert kayaçlarda başarılı olarak 

çalışabileceği seviyedeydi. Herman Haupt isimli meşhur inşaat mühendisi, bu 

makine ile günde 3 metrelik bir ilerleme yapmayı başarmıştı [5]. 

Proje koşulları, tünelin iç kaplamasının cinsi, zemin özellikleri TBM’lerin tasarımını 

belirleyen ana faktörlerdir. TBM yapısal olarak incelendiğinde baş kısmında kazıcı 

ve kazılan malzemenin dışarıya taşınmasını gerçekleştirilen sistem vardır.  

Kazı sırasında zemin stabilitesinin korunmasıtünelin silindirik formu sayesinde olur. 

Kazıcı kafa ilerledikçe arka kısmın stabilitesi pistonlar aracılığı konulmuş olan 
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segmentlere basarak sağlanır. Kötü zemin koşullarında ayna basıncı uygulanarak 

stabilite sağlanır. Kazı ile kaplama, klasik kazı yöntemlerinde olduğu gibi beraber 

ilerlemelidir. Segment adı verilen TBM’in kaplama elemanları makine içerisinde 

taşınarak kazısı tamamlanan bölümlerde erektörler yardımıyla yerleştirilir. Bütün bu 

süreçler ölçme bilgisayarı ile takip edilmektedir. Segmentler prekast olarak imal 

edilmektedir. Özetle TBM’in yapısal elemanları;kazıcı kafa, itme silindirleri, 

yönlendirme silindirleri, kafayı çalıştıran/döndüren motorlar ve iç kaplama 

elemanlarını yerleştirilmesinden sorumlu erektörler olarak sıralanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 : TBM resmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2 : TBM tüneli kesiti. 
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TBM ile kazı ve iç kaplama elemanları olan segmanların yerleştirilmesi ile oluşan 

tipik bir tünel kesiti Şekil 2.2’de gösterilmiştir. TBM ile kazının diğer yöntemlere 

göre olan avantajları kazı ve kaplama işlemleri sonucu daha düzgün ve pürüzsüz bir 

yüzey elde edilir, gerilmelerin tünel yüzeyinde dağılımı uygundur, işgücüne daha az 

gereksinim vardır. 

TBM ile kazının diğer kazı yöntemlerine göre olan dezavantajları arasında 

maliyetinin yüksek oluşu, kısa tüneller için ekonomik olmaması, değişkenlikgösteren 

zemin profillerinde kullanılmaması, çok sert kayalarda maliyetinin yükselmesi 

sıralanabilir. 

2.1.1.2 Yarım kesit tünel açma makineleri 

Partial Face Machine” ya da “Roadheader” yarım kesit tünel açma makinelerine 

verilen adlardır. TBM ile tünel kazısına benzer olarak diğer tünel açılması 

yöntemlerine göre daha az işgücüne ihtiyaç duyulur. TBM’e oranla daha farklı zemin 

koşullarında da çalışabilir. TBM’lere göre maliyetleri daha düşüktür. 
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Şekil 2.3 : Yarım kesitli tünel açma makineleri. 
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2.1.2 Delme patlatma yöntemi  ile tünel açılması 

Delme patlatma yöntemi ile tünel açılması yıllardır kullanılmakta olan bir yöntemdir. 

Delme patlatma yönteminin tasarımında tünel kesitine zarar verilmemesine dikkat 

edilmelidir. Yöntemde ilk olarak kayaç delinir. Kayaç delinmesinde Jumbo 

makineleri kullanılmaktadır. Deliklerin içine önceden belirlenmiş olan patlayıcı 

maddeler yerleştirilir ve ateşleme yöntemi ile patlatma işlemi yapılır. Patlatma ile 

oluşan toz ve duman uzaklaştırıldıktan sonra tünel yüzeyinde çalışılır. Kesiti küçük 

olan tünellerde delme-patlatma yöntemi ile tek aşamada tünel açılabilir. Tünel kesidi 

büyükse aşamalı olarak tünel açılması gerçekleştirilir. A şamalı olarak tünel 

açılmasında önce üst yarı kazısı daha sonra altyarı kazısı yapılır. 

Delme patlatma yönteminin diğer tünel açma yöntemlerine göre avantajlarının 

başında her türlü kayaya uygulanabilmesigeldiği söylenebilir. Dezavantajları olarak 

ise delme ve patlatma yöntemi uzun zaman alan bir yöntemdir, çok hassas çalışılsa 

bile tünel yüzeyinde gevşemeler meydana gelebilmektedir. Delme-patlatma 

yönteminin çevreye vereceği etkilere; titreşim ve gürültüye dikkat edilmelidir, 

çevreye vereceği etkiler ve hasar en az olacak şekilde çalışmalar planlanmalı ve tünel 

açılması gerçekleştirilmelidir. 

2.1.3 Hidrolik kırıcılar kullanarak tünel açılması 

TBM ile derin olmayan zeminlerde tünel açımı gerçekleştirilmemektedir. Sığ ve 

taşıma kapasitesi düşük, RMR (Kaya Kütle Sayısı) sınıflandırmasına göre zayıf 

kayalarda tünel açılmasının hidrolik kırıcılar kullanılarak yapılması tercih edilir. 

Hidrolik kırıcı kullanılarak tünel açılması farklı adlarla anılabilmektedir. Hidrolik 

kırıcı kullanılarak tünel açılması daha çok NATM (New Austrian Tunneling Method 

/ Yeni Avusturya Metodu) olarak bilinmektedir. 

2.1.3.1 NATM (yeni avusturya metodu) ile tünel açılması 

NATM Yönteminin temeli Avusturya’da atılmıştır. NATM ile tünel açılmasında kazı 

aşamalarla gerçekleştirilir. NATM’deki temel ilke asıl taşıyıcının zeminin kendisi 

olmasıdır ve hesap yöntemleri zeminin taşıma gücü esas alınarak gerçekleştirilir. 

NATM yönteminde tünel zeminin, tünel çevresinin basınca çalışması 

sağlanmaktadır. NATM yönteminde tünel açılması aşama aşama gerçekleştirilerek 
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ilerlemeler yapılır. Kazı sırasında tünel stabilitesi korunmaya çalışılır. Zeminde, 

yüzeyoturmalara izin verilmeyecek şekilde gerekli destekleme ve zemin iyileştirme 

metodlarından yararlanılmaktadır.  NATM yöntemi diğer yöntemlere göre daha sıkı 

takip edilmesi gereken bir yöntemdir. NATM yöntemi ile tünel açılmasında sorumlu 

mühendislerin tecrübesi de önemli bir rol oynamaktadır.  

NATM Yönteminde tünel tasarımı; tünel stabilitesi, zemin özellikleri, açılacak tünel 

çapı, tünel üstü örtü kalınlığına, yer altı su seviyesine, üstyapıdaki yapılaşma 

durumuna göre yapılır. Tünel tasarımı ilgili tünel tipi için uygun destek tipleri 

seçmini de içermektedir. Tünel tipleri metro hatlarında kullanılan tünel tipleri; anahat 

tünelleri, makas tünelleri, bağlantı tünelleri olarak adlandırılmaktadırlar. 

NATM Yönteminde kazı; aşamalarla gerçekleştirilir. İlk olarak üstyarı kazısı 

gerçekleştirilir. Üst yarı kazısı yapıldıktan sonra gerekli geçici destek sistemleri 

uygulanmalıdır. Geçici destek sistemlerinin başında püskürtme betonu, çelik hasır, 

çelik iksa uygulamaları gelir, Bölüm 2.1.3.2’de tünel destek 

elemanlarıaçıklanmaktadır. Üstyarıya geçici destek sistemlerinin uygulaması 

yapıldıktan sonra tünelin alt yarı kazısına geçilir. Deformasyonların kontrol altında 

tutulması ve kazı stabilitesinin tehlikeye atılmaması adına kazı adımlarının yaklaşık 

1.0-1.5 metre civarında olması gereklidir. Altyarı kazısı üstyarı kazısını takip 

mesafesi farklı kaya türleri için değişmektedir. RMR’a göre sınıflandırmada zayıf 

kayalarda alt yarı kazısı üst yarı kazısını en fazla 6.0 metre geriden takip etmelidir. 

Altyarı kazısının yapılmasının ardından geçici destek sistemini oluşturan püskürtme 

betonu ringinin tamamlanması amaçlanır.Altyarıda da geçici destek sistemi 

uygulanır. Geçici destek sistemi uygulandıktan sonra kazı aşamalarına devam edilir. 

Üst yarı kazısı , alt yarı kazısı ve geçici destek sistemlerinin uygulanması biribirini 

takip eder. NATM yönteminde kazı ve geçici destek sistemi uygulaması içinde 

izolasyon malzemelerini bulunduran kalıcı betonarme kaplama imalatı takip 

etmektedir. 

Tünellerde kazı sırasında tünellerdeki ve yeryüzündeki deformasyonlar her zaman 

takip altında olmalıdır, çok çok az bir miktar deformasyona izin verilmektedir, fakat 

tünel inşaası sırasında deformasyonlar takip edilmelidir. Tünel kazısında 

deformasyonları kontrol için ölçümler kazı ile paralel yapılmalıdır. Elde edilen 

deformasyon değerleri 1 mm’nin altına düştüğü zaman deformasyon okumaları 
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sonlandırılabilmektedir. Deformasyonların durumuna göre iksa sisteminin tasarımı 

değiştirilebilmektedir. 

2.1.3.2 Tünel destek elemanları 

NATM Yöntemi ile tünel kazı ilerlemeleri tünel üst yarısının kazılması destek 

uygulaması yapılması ve alt yarı kazısının yapılıp destek uygulaması ardından 

betonarme kaplamanın yapılmasıyla gerçekleşir. Tünel kazısı sırasında destekleme 

elemanları kullanılmaktadır. Tünel kazısında kullanılan başlıca destekleme 

elemanları Şekil 2.4’te görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.4 : Tünel destek elemanları tip kesiti. 

 

Tünel kazısı sırasında kullanılan başlıca destek elemanları püskürtme beton, çelik 

hasır, çelik iksa, bulon, zemin çivisi ve sürenlerdir.  

NATM Yönteminde ana destek elemanı püskürtme betondur. Püskürtme beton; kuru 

ya da ıslak karışımlı harçların püskürtülme ile uygulanmasından adını almıştır. 

Püskürtme beton çimento, agrega, çelik tel, fiber katkılı olabilir. Islak ya da kuru 

karışım olarak kazı yüzeyine uygulanmaktadır. Püskürtme beton uygulandığı yüzeyin 

stabilitesini artırır. Püskürtme betonun kazı yüzeyine püskürtülmesi ile zemindeki 

boşluklar doldurulup desteklenen zemindeki parçaların birbirine tutunması sağlanmış 
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olur. Islak ya da kuru uygulama seçimi uygulanan zemin cinsine göre değişebilir. 

Kuru uygulama çimento ve agrega karıştırılarak püskürtme elemanına gönderilip 

yüzeye püskürtülür, su püskürtme sırasında istenen nem oranına göre 

ayarlanmaktadır. Islak püskürtmede ise sulu karışım önceden hazırlanır. Betonun 

dayanımını yükseltmek için su/çimento oranı düşürülmelidir, işlemlerin sonuna 

doğru priz artırıcı katkılar ilave edilmektedir. Püskürtme beton uygulaması 

desteklemenin yanında güçlendirmeye de ihtiyaç duyulduğu zaman çelik tel ya da 

fiber katkılı püskürtme beton kullanılmaktadır. Püskürtme beton kalınlığı uygulanan 

zemin sınıfına göre değişmekle birlikte en az 5-10 cm olmalıdır. 

NATM Yönteminde kullanılan diğer önemli destek elemanı çelik hasırdır. Çelik 

hasırın montajı kazıdan hemen sonra yapılır. Tünellerde genellikle Q tipi çelik hasır 

tercih edilmekedir. Çelik hasır montajlarında ilerleme yönünde bindirme yapılmakta 

ve beton püskürtüldüğü zaman stabilitenin dengelenmesi amaçlanmaktadır. Çelik 

hasır güçlendirme, zemini destekleme zeminden parça düşüşünü engelleme 

görevlerini üstlenmektedir. Çelik hasır montajı yapılırken yapısal bütünlüğün 

sağlanması için kayaya olabildiğince yaklaştırılmalıdır. 

NATM Yönteminde kullanılan diğer önemli destek elemanı çelik iksadır. Çelik iksa 

kafes iksa ya da profil iksa olarak kullanılmaktadır. Profil iksalar adından da 

anlaşıldığı üzere zemin ve tünel tipine göre şekillendirilmiş çelik profil 

parçalarıdır.Profil iksalar zemin koşullarına ve tünel kesitine göre bükülmüş profil 

parçalarıdır. Profil iksada genellikle I, U, H profiller tercih edilmektedir. Kafes 

iksalar ise φ20 ‘lik ya da φ16’lık donatıların 10’luk çeliklerle üçgen kesitli 

birleştirilmesi ile oluşur. Kafes iksa genellikle bükülmüş bir kemer görünümde 

olacak şekilde montajı yapılır. Çelik iksa, tünel yüzeyine tutunarak zeminden 

gelebilecek olan parça düşmelerini engeller, püskürtme betonun prizini alıncaya 

kadar zeminin gevşemesine izin vermez, kırılmayı engeller, tünel kesitini yanal ve 

düşey basınçlara karşı korur.   

Kaya bulonları da NATM yönteminde sıklıkla kullanılan destekleme 

elemanlarındandır. Bulonlar zeminin yükünü taşımaktadırlar, zemindeki, kayadaki 

eksik yüzeyleri tamamlayarak zemini desteklemektedir. Bulonların kayaya, zemine 

montajları taşıyıcı plakaları ile birlikte olur. Bulon çapları 1,3 cm ile 4 cm arasında 

değişmekle birlikte sıklıkla kullanılan kaya bulonları φ26 veya φ32 çapındadır. 
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Bulonların uzunlukları tünel açıklığına göre belirlenmektedir. Bulonlar tünelde tavan 

ve duvarlardaki deliklerin içine yerleştirilerek uygulanmaktadır. Uygulamada önce 

açılan deliklere su ve enjeksiyon sıkılır, ardından da bulonlar yerleştirilir. 

Enjeksiyon, bulonların korozyondan korunmasına yardımcı olur. Bulonlar tünel 

sisteminde gerilmeye çalışmaktadır. Bulonlar tünel kesitinin stabilitesini sağlamak 

için uygun bir modelde yerleştirildi ğinde kayada sürekli kemerleri oluşturmuş 

olurlar. Kaya bulonlarının uzunluğu tünel uzunluğunun 1/3’den daha uzun 

olamamakla birlikte bulon aralıklarının bulonların boyundan kısa olması gereklidir. 

Bulonların aynaya yakın yerleştirilmesinde fayda vardır ve bulonlar mutlaka 

sıkılmalıdır [6]. 

NATM yönteminde uygulanan bir diğer destekleme elemanı ise sürenlerdir. Süren 

montajı özellikle kazı aşamasında dökülme ihtimali olan, zayıf kayalarda kazıya 

başlanmadan önce uygulanmaktadır. Süren montajı tünel kesitinde tavandan tünel 

yanlarına doğru paralel olarak itilerek yapılmaktadır. Süren montajı kazı yönünde 

yapılmalıdır. Enjeksiyonlu veya enjeksiyonsuz olarak montajları yapılabilir. 

NATM yönteminde kullanılan diğer bir destekleme elemanı ise boru kemer 

(Umbrella Arch) yöntemidir. Açılacak tünel üzerinde yapılaşma fazla ise tünel kazısı 

ile birlikte zeminde gerilme boşalmalarının, oturmaların meydana gelmemesi ve 

stabilitenin dengede tutulması için kemer yöntemi etkili bir destekleyicidir. Zayıf 

jeolojik koşullarda tünel kazısının güvenle yapılabilmesi için konik şekilde 

kemerlerin oluşturulmasıyla kayanın direk sağlamlaştırılması sağlanır. Boru kemerin 

tasarım amacı direk olarak zemini sağlamlaştırma üzerine kuruludur. Uygulanması 

ise özetle aynada borulara özel olarak açılan deliklerden şemsiye borularının 

içerilerine enjeksiyon basılarak zeminin içerisine sürülmesidir. Enjeksiyon 

basılmasına şerbet gelene kadar devam edilir, gelen fazla şerbet delik ve boru arasını 

doldurmuş olur. Boru kemer yöntemi kazı adımları arasında gerçekleştirilmektedir, 

şemsiye borularının bir ucu yoğunlaştırılmış aynaya diğer bir ucu ise iksaya 

dayanmakta olup bir kiriş gibi yukarıdan gelen yüklere karşı stabilitesini 

korumaktadır. Boru kemer uygulamasının görseli Şekil 2.5’de yer almaktadır [7]. 
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Şekil 2.5 : Tünelde boru kemer uygulaması 

 

Zemin çivisi, NATM Yönteminde kullanılan bir diğer destekleme elemanıdır. Zemin 

çivisi özetle, uygulama bakımından diğer yöntemler gibi açılan delikler içerisine 

enjeksiyon ile zemin çivilerinin yerleştirilmesidir. Zemin çivileri 19-35 mm 

çaplarında olup, akma dayanımları ise 420-500 N/mm² aralığında yer almaktadır. 

Zemin çivilerinin uygulaması kazıdan hemen sonra püskürtme betonundan hemen 

önce duvarlara eğimli olarak gerçekleştirilmektedir. Zemin çivileri ile düşey yer 

değiştirmenin önlenmesi hedeflenmektedir [6]. 

2.1.3.3 NATM yönteminde enjeksiyon 

Enjeksiyon; su, çimento, kum, çeşitli kimyasalların karışımından oluşmaktadır. 

Enjeksiyon ile boşlukla zeminler basınçla doldurulur, zeminin birbirine bağlanması 

sağlanır ve zeminin fiziksel özellikleri değiştirilerek sağlamlaştırılmış olur. 

Boşluklara basınçla enjeksiyon uygulaması yapılmaktadır. Enjeksiyon ile yapıların 

temelleri doldurulur, süreksizlikler kapatılır, su sızmaları önlenir, mukavemet 

artırılmış olur. Tünellerde enjeksiyon tünel çevresindeki zemin formasyonun 

süreksizliklerinin doldurularak, zemin formasyonunun mühendislik özellikleri 

iyileştirilmi ş olur. Tüneldeki enjeksiyon çeşitleri arasında kontak enjeksiyonu ve 

konsolidasyon enjeksiyonu yer almaktadır. Kontak enjeksiyonu zemindeki 

sökülmelerden kaynaklı boşlukların düşük basınçla doldurulmasıdır. Konsolidasyon 

enjeksiyonu ile, zemindeki boşlukların doldurulmasıyla zeminin taşıyabileceği yük 
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arttırılır. Konsolidasyon enjeksiyonunun karışım oranı zemine gelecek yük ve zemin 

koşullarına göre hesaplanır. Konsolidasyon enjeksiyonu kontak enjeksiyonundan 

sonra uzun süreli olarak uygulanır [6]. 

2.1.3.4 NATM yönteminde iç kaplama yapılması 

Tünellerde iç kaplama, betonarme imalatlarından önce yüzey hazırlığı ve yalıtımın 

yapılması gereklidir. Yalıtım, yapıların iç ve dış etkilerden korunması için 

yapılmaktadır. Tünellerdeki su yalıtımı, demirlerin korunması, korozyonun 

engellenmesi, yapıda çatlamaların önlenmesi için yapılır.  

Yalıtımdan önce yüzey hazırlığı yapılır, yani yüzey yalıtım malzemesi kaplanması 

için hazırlanır. Yüzey hazırlığından sonra yalıtım elemanlarının uygulaması yapılır. 

Başlıca yalıtım elemanları, pvc geomembran, pvc su tutucu bant ve geotekstil 

keçedir. Yalıtımdan sonra iç kaplama, betonarme imalatlarına geçilebilir [7]. 

 

Şekil 2.6 : Tünel enkesiti. 
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NATM Yönteminde iç kaplama, betonarme imalatları invert ve kemer betonu 

imalatları olarak aşamalar halinde yapılır. İnvert betonu tünel alt yarısının iç 

kaplamasıdır. İnvert betonarmesi, öncelikli olarak invert kalıbının kurulması ile 

başlar. Kalıp kurulmasını donatı montajı ve ardından beton imalatı takip etmektedir. 

İnvert kalıbı çelik bir kalıp sistemidir, kalıp tekrarlı kullanım için uygundur ve kendi 

kendine yürüme sistemine sahiptir.İnvert kalıbı kurulduktan sonra invert donatı 

montajı yapılır, invert donatı montajında donatı olarak çelik hasır kullanılır ve 

çiftsıra olarak montaj yapılır. İnvert donatı montajı sırasında kemer betonu için 

donatının alın kısımlarında bindirme için filiz bırakılır.Donatı montajından sonra 

invert betonu dökülür. Daha sonra kemer kalıp ve donatı montajının 

tamamlanmasıyla kemer betonu dökülür. Tünel iç kaplama imalatı tamamlanmış 

olur.  

Tünellerde iç kaplama imalatında genellikle C25 Beton sınıfı kullanılır. Tünel iç 

kaplamasının betonarme hesabı tünele gelen yükler, zemin koşulları, deprem durumu  

gibi faktörler göz önüne alınarak yapılır. Kesit etkileşim diyagramları çizilir, tünel 

boyut kontrolü ve seçilen elemanların dayanım kontrolü yapılır. Kesit kontrolleri 

sağlanmazsa boyut veya malzeme değişikli ğine gidilir. Tünel betonarme 

hesaplarında kesit kontrollerinden sonra kesit etkileşim diyagramları yardımı ile 

kesme hesabı yapılıp, gerekli ise etriye seçimleri yapılır. 

2.2. Tünellerin Çevreye Etkisi 

Tüneller kazıları yapılırken tünellerin çevreye olan etkileri takip edilmelidir. Tünel- 

zemin ilişkisi zemin-yapı ilişkisi değerlendirmek için kazı sırasında zemin hareketleri 

takip edilmelidir. Tünel kazısı ile zemin ve tünelde çok küçük,ihmal edilebilir 

deformasyonların oluşması beklenir. NATM Yöntemi ile kazıya başlandığı zaman 

yüzey deplasmanları periyodik olarak ölçülmelidir. Kazının stabilitesini tehlikeye 

atmamak ve deformasyonları kontrol altında tutmak için kazı adımları 1.0-1.5 metre 

civarında olmalıdır. NATM yöntemi ile kazılırken alt yarı kazısı üst yarı kazısını 

kaya sınıflarına göre uygun takip mesafesinde takip etmeli ve geçici destek sistemini 

oluşturan püskürtme betonu ringi bir an önce kapatılması hedeflenmelidir. 

Zemin-üstyapı etkileşimi incelemesinde kazıya başlanmadan önce tünel güzergahı 

çevresindeki mevcut yapıların durumu incelenmelidir. Hasarlı, hasar meydana gelme 

olasılığı olan yerlerde tünel destek elemanları tasarımı bu durumlar değerlendirilerek 
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yapılmalıdır. Risk taşıyan yapıların çevresinde ek ölçümlerle değişimler sıkı takip 

edilip ekstra analizler yapılmalıdır. 

Tünel kazısı ile birlikte meydana gelebilecek deformasyonlar; hem tünel yüzeyinde 

hem de üstyapıda deformasyonlar olarak meydana gelebilir. Tünel kazı sırasında 

farklı ölçme yöntemleri kullanılarak deformasyonlar takip edilir. Tünel kazısı 

sırasındaki ölçme sistemleri tünel içi deformasyon bulonları (konverjans ve optik), 

yüzeyde ve tünelde uzama ölçerler (ekstansometre), yüzey ve bina oturma bulonları, 

baskı hücreleri, yük hücreleri, eğilme ölçerler (inklinometre), gerilme ve çatlak 

ölçerler olarak sayılabilir. Tünel içi deformasyon bulonları; tünel tavanı, yan 

duvarlara deformasyon bulonları yerleştirilip bu noktalaraokumalar yapılır. 

Böylelikle duvarların yatay ve düşey hareketleri izlenmiş olur. Tünel içi 

deformasyon bulonları tünel içerisinde belirli aralıklar yerleştirilir. Okumalar 

periyodik olarak yapılır ve sonuçlar yorumlanır. Yüzey ve bina oturma bulonları ise, 

yüzeydeki ve binadaki deformasyonları ölçmek için kullanılırlar. Üstyapıdaki belirli 

noktalara, belirli binalarda seçilen noktalara deformasyon bulonları yerleştirilir, 

Bulonlara okumalar gerçekleştirilerek meydana gelen oturmalar ölçülür. 

İnklinometre ile de arazide açılmış kuyulardan inklinometre aleti ile kuyu ekseninden 

düşey sapmalar ölçülür. 
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3.  TÜNEL –ZEM İN-YAPI ETK İLEŞİMLER İ 

3.1 Tünellerin Üstyapıya Etkilerinin Belirlenmesi 

Zeminde oluşan değişiklikler üstyapıyı etkilemektedir. Derin kazılar, tünel kazıları 

zeminde yerdeğiştirmelere neden olur, bu yerdeğiştimeler yakındaki yapıları 

etkileyebilir. Bu yerdeğiştirmeler ve yapılara olan zararlarının potensiyallerini 

değerlendirebilmek için; kullanılmakta olan tünel açılması yöntemi ve ilgili yöntemin 

zemindeki yerdeğiştirmelere etkisi, üstyapının hassasiyeti ile birlikte distorsiyon için 

izin veriler sınır değerlerin bilinmesi gereklidir [8]. 

Tünel kazısı veya kazılar nedeniyle kazı çevresinde üstyapı temelindeki zemin 

oturmaları hacim kaybı ile başlar. Hacim kaybı; zemin hareketlerinin dağılımına 

doğru ilerler ve zemin kütlesi boyunca hacim değişimleri ve zeminde oluşacak yatay 

ve düşey deformasyonları etkiler. Zemin eğimindeki değişim binadaki açısal 

distorsiyonu değerlendirmek için temel oluşturur. Açısal distorsiyon, binanın 

özelliklerine, geometriye, koşullara, stabiliteye ve mukavemete göre değişik değerler 

almaktadır [8]. 

Tünel – üstyapı etkileşimi; metro tüneli-üstyapı etkileşimi bakımından bu çalışmanın 

konusu olarak incelenmektedir. Metro tünelleri, trafik yoğunluğunun 

azaltılmasındaki en ekonomik çözümlerden biri olmuştur. Metro tünellerinin en 

önemli yapım nedenlerinden biri; trafik yoğunluğunu azaltmak olduğu için genelde 

yoğun yapılaşmanın olduğu güzergahlardan geçmektedir. 

Metro tüneli-üstyapı etkileşimi konusu incelendiği zaman yapıların hasar görmemesi 

için dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Tünel güzergahı ve güzergahın çevresi 

boyunca mevcut yapıların hasar durumları incelenmeli hasarlı yapılar varsa hasarlı 

yapıların olduğu bölgelerde kazı yönteminde tasarım değişikli ğine gidilmeli ve 

hasarlı binalar güçlendirilmelidir. Güzergah ve çevresi kritik alanların tespiti için; 

-Tünel üst kotu ile bina temel taban kotları arası mesafeler 

-Binaların bodrum katı ve kat sayıları 
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-Temel derinlikleri 

-Tünellerin birbirine olan mesafesi (hat için birden fazla tünel açılıyorsa) 

-Güzergahın jeolojik profilinin durumu incelenerek kritik alanlar, hasar meydana 

gelebilecek yapılar tespit edilir. Güzergah ve çevresinde bütün binalar gözlenmeli, 

takip gereken yapılara ilgili deformasyon bulonları yerleştirilmeli ve kazı esnasında 

okumalar yapılarak varsa değişimler takip edilip ve kontrol altında tutulmalıdır. Her 

şeyden önce zemin, tünel ve üstyapıdaki deformasyon bulonlarından yapılan 

okumaların düzenli takibi ile varsa okumalardaki değişimi izlemek deformasyon 

takibi açısından çok önemlidir.  

Metro tüneli-üstyapı etkileşminin en temel konusu oturmalardır. Tünel kazıları 

sebebiyle meydana gelebilecek olan oturmalar üstyapıda deformasyonlara neden 

olabilmektedir. Tünel kazıları sırasında zeminde oturma meydana gelmemesi için 

tünel kazısı yönteminin doğru seçilmesi önemlidir. 

NATM Yöntemi ile kazı yapılırken NATM yönteminin prensiplerine dikkat 

edilmelidir. Kazının stabilitesini tehlikeye atmamak ve oluşabilecek olan 

deformasyonların kontrol altında tutulması için kazı adımları 1.0-1.5 metre 

mertebesinde olmalıdır. NATM kazısının aşamalı olarak yapıldığı Bölüm 2’de 

anlatılmıştı. NATM Yöntemi ile kazı önce üstyarı daha sonra üstyarı kazısı ilerken 

altyarı kazısının yapılması ilerlemektedir. Kazı ilerken alt yarı kazısı üst yarı kazısını 

uygun mesafede geriden takip etmelidir.Kazıya müteakip geçici destek sistemini 

oluşturan püskürtme betonu ringinin bir an önce kapatılması gereklidir. İnşaat 

süresince tünel stabilitesi dengede tutulmalı, zeminde oluşabilecek hareketler 

önlenmelidir. 

3.2 Tünel Tasarımları 

Metro tüneli-üstyapı etkileşimi incelendiği zaman zemin, üstyapı ve diğer koşullara 

göre uygun tünel tasarımı önemlidir. Tüneller geometrileri ve kullanım amaçlarına 

göre farklı isimlerle anılabilmektedirler. 

3.2.1 Tünel tipleri ve destekleme 

Metro tünellerinde trenlerin geçtiği hatlar ana hat tünelleri olarak adlandırılır. Anahat 

Tünelleri için örnek bir kesit Şekil 3.1’de yer almaktadır [6]. NATM Yöntemi ile 
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anahat tünel açımı, çoğu zaman iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. A şamalar önce üst 

yarı kazısı, tünel üst yarısı için geçici destek sisteminin oluşturulması, tünelin 

stabilite kontrolü ile daha sonra alt yarı kazısı, tünelin alt yarısı için destek sisteminin 

oluşturulması, stabilite kontrolü ve tünel iç kaplama betonarme imalatlarının 

tamamlanması işlerini içerir. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                              Şekil 3.1 : Anahat tünel kesiti. 
 

Makas Tünelleri için örnek bir kesit Şekil 3.2’de yer almaktadır [6] . Makaslar hat 

içinde güzergah geçişlerinin yapıldığı kısımlardır. NATM Yöntemi ile makas tüneli 

açılması anahat tünelinden farklı olarak, üç aşamalı olarak gerçekleştirilir. Önce üst 

yarı kazısının 1.aşaması (sol üst yarı kazısı), geçici destek sisteminin oluşturulması, 

stabilite kontrolü, üst yarı kazısının 2.aşama kazısının yapılması (sağ üst yarı kazısı) 

daha sonra alt yarı kazısı, destek sisteminin oluşturulması, tünelin stabilite kontrolü 

ve tünel iç kaplama betonarme imalatlarının tamamlanması işlerini içerir. 
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                                      Şekil 3.2 :  Makas tünel kesiti. 
 

Peron Tünelleri için örnek bir kesit Şekil 3.3’de yer almaktadır [6]. Peron tünelleri, 

trenlerin yanaştığı, istasyonlara çıkışların sağladığı peronun bulunduğu tünellerdir. 

NATM Yöntemi ile perontünellerinin açılması, makas tünelleri gibi üç aşamalı 

olarak gerçekleştirilir. Önce üst yarı kazısının 1.aşaması (sol üst yarı kazısı), geçici 

destek sisteminin oluşturulması, tünelin stabilite kontrolü, üst yarı kazısının 2.aşama 

kazısının yapılması (sağ üst yarı kazısı) daha sonra alt yarı kazısı, destek sisteminin 

oluşturulması, stabilite kontrolü ve tünel iç kaplama betonarme imalatlarının 

tamamlanması işlerini içerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Şekil 3.3 :  Peron tüneli kesiti. 
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Tünel tasarımı, tünellerin kullanım amacına göre tünel tiplerinin seçimi, tünel tipinin 

betonarme hesaplarının yapılıp kesitlerin ölçülendirilmesi ve kesit kontrollerinin 

yapılıp tünelin boyutlandırılmasından oluşmaktadır. Tünelin boyutlandırılması ile 

birlikte tünel tasarımındaki en önemli konulardan biri de tüneller için uygun destek 

tipinin seçilmesidir. Tünel destek tipi, zemin koşulları, üst yapı yükü, kazı yöntemine 

göre belirlenir. Tünel destek tipleri ilgili püskürtme betonu, çelik hasır, çelik iksa, 

kaya bulonları,sürenler gibi tünel geçici destek elemanlarının ilgili koşullara göre 

birlikte kullanılmasından oluşur. Tünel destek tiplerine göre kazı ilerleme mesafeleri 

de belirlenmektedir. 

Tünel zemin ilişkilerini belirlerken tünel tasarımında en önemli konulardan biri de 

tünelin mevcut koşullara yakın bir şekilde boyutlandırılmasıdır. Tünel güzergahları 

seçilirken çeşitli ön çalışmalar yapılmakta, hat için en uygun olacak güzergah 

seçilmektedir. Tünelin boyutlandırılmasında tüneli etkileyecek bütün etkenler göz 

önünde tutulmalıdır. Tünel kazısı sırasında oluşabilecek olan yüzey oturmaları daha 

çok tünelde oluşan hacim kaybı, oluşabilecek olan deformasyonlar ve iç kaplamanın 

stabilitesine bağlıdır. Tünel açılması sırasında oluşabilecek olan oturmalar; ilgili 

hesap yöntemleri ile hesaplanmaktadır. Oturmaların hesabı, Sonlu elemanlar yöntemi 

ile yapılmaktadır. Sonlu elemanlar yönteminde nümerik analizlerle tünel ve zemin 

modellenmektedir.Zemin ve tüneller için PLAXIS programı kullanılır. Sonlu 

elemanlar yöntemini kullanarak çalışan PLAXIS programı ile tünel ve zeminin 

modellenip stabilite analizleri yapılır. 

3.2.2 Plaxis programı detayları 

Zeminlerin davranışının incelenmesinde, çeşitli teorik ve ampirik yöntemler 

kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi, sürekli sistemlerin çözümü için 

matematiksel ifadeler kullanan genel bir çözüm yöntemidir.Sonlu elemanlar 

yönteminde, sürekli bir sistem, kendi içinde sonlu sayıda elemanlardan ve bu 

elemanları birleştiren düğüm noktalarından oluşan bir sistem olarak 

modellenmektedir.Çözümü istenen asıl sistem sonlu elemanlara bölünür ve 

denklemler bir eleman için yazılıp denklemlerin entegre edilmesiyle sistem 

denklemleri elde edilmektedir [9]. 

Sonlu elemanlar yönteminde ilk adım çözüm bölgesinin, eleman olarak adlandırılan 

alt bölgelere ayrılması ve bu elemanlardan oluşansonlu elemanlar ağına 
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dönüştürülmesidir. Elemanlar, belirlenen esas bilinmeyene göre bir, iki veya üç 

boyutlu olarak seçilebilmektedir. Eleman tipi seçilirken, gerekli serbestlik derecesi 

dikkate alınmalıdır. İki boyutlu problemlerde, sonlu elemanlar genellikle üçgen veya 

dörtgen elemanlardan oluşmaktadır ve bu elemanlar düğüm noktaları yardımıyla 

birbirine bağlanmaktadırlar. 

Ağ modelindeki her eleman kendisine komşu olan diğer elemanlara düğüm noktaları 

ile bağlanmaktadır ve deplasmanların uygunluğu sadece bu noktalarda 

sağlanmaktadır. Böylelikle doğru sonuçların elde edilmesi için çok fazla sayıda 

eleman kullanmak gereklidir. 

Ağ oluşturulmasından sonraki adım ise şekil fonksiyonunun seçilmesidir. Şekil 

fonksiyonu bilinmeyenlerin ortamda dağılımını vermektedir. Şekil fonksiyonu 

belirlenirken, polinomlar veya seriler kullanılmaktadır.Şekil fonksiyonu {δ} = [N] 

{d}e olarak yazılmaktadır. Fonksiyonda {δ}; elemanın herhangi bir noktasındaki 

deplasman bileşeni ve [N] şekil fonksiyonunu,{d}e ise, elemanın düğüm 

noktasındaki deplasmanlarını ifade etmektedir. Elemandaki şekildeğiştirmeler, 

düğüm noktası deplasmanları cinsinden ifade edilmek istenirse, {ε}=[B]{ ε} 

denklemi yazılır. Denklemde [B], eleman şekil değiştirme matrisidir. Gerilmeler ise, 

elastisite matrisi [D] kullanılıp, şekil değiştirmelerle ilişkilendirilip { σ}= [D] { ε} 

olarak yazılmaktadır. Sonraki adımda uygun bir değişken kullanılarak her bir düğüm 

noktasındaki değerler için {f}= [k] {d}e denklem takımı elde edilir. Denklemde, {f} 

eleman yük vektörü ve [k] ise eleman rijitlik matrisidir.Her sonlu eleman için ayrı 

ayrı bulunan {f}=[k]{d}e denklemleri uygun şekilde birleştirilerek bütün sisteme ait 

cebrik denklemler takımı {F}=[K]{d} elde edilir. Denklemdeki {F} sistem yük 

vektörünü, [K] : sistem rijitlik matrisi ve {d} sistem deplasman vektörüne karşılık 

gelmektedir. Bu sisteme sınır koşulları uygun satır/sütun işlemleri uygulanarak 

indirgenmiş sistem elde edilir [9]. 

Uygulamalarda sonlu elemanlar analizi, gerçek durumu modelleyebilmek amacıyla 

adım adım kazı adımları aşamalı kazı olarak yapılmaktadır. 

Sonlu elemanlar yöntemine gore çalışan Plaxis programı deformasyon ve stabilite 

analizleri gerçekleştirebilen bir bilgisayar programıdır. İlk olarak 1987 yılında 

Hollanda Delft Teknik Üniversitesi tarafından yumuşak zemin üzerindeki nehir 

dolgularının sonlu elemanlar yöntemi ile kolay bir şekilde analiz edilebilmesi için 
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tasarlanmıştır. Program, “zemin-yapı etkileşimi, gerilme – şekil değiştirme, 

konsolidasyon, taşıma gücü, akım ağı, zemin dinamiği konularında ve malzeme 

farklılığı olan durumlarda kullanılabilmektedir [9]. 

Analizlerde, problemler iki boyutlu olarak eksenel simetrik veya düzlem şekil 

değiştirme geometri koşullarında statik olarak analiz edilmektedir. 

Programda; zemin tabakaları, yapılar, kazı aşamaları, yükler ve sınır şartlarının girişi 

için özel bir grafik ortamı kullanılmaktadır. Programda, problem tipine göre düzlem 

şekil değiştirme veya eksenel simetrik geometri koşulları dikkate alınabilmektedir. 

Plaxis programında yer alan program bileşenleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

Elemanlar; Sonlu elemanlar ağının oluşturulması sırasında, zemin ortam iki boyutlu 

üçgen elemanlara ayrılır. Programda, 6 ve 15 düğüm noktalı iki farklı üçgen eleman 

bulunmaktadır. Aynı sonlu elemanlar ağında, 15 düğüm noktalı elemanlar, 6-düğüm 

noktalı elemanlara göre daha hassas çözüm yapılmaktadır. Sonlu elemanlar 

analizinde, deplasmanlar düğüm noktalarında, gerilmeler ise düğümler yerine her bir 

Gauss-noktasında (gerilme noktasında) hesaplanmaktadır [10]. 

Kiri ş Elemanlar Programda; duvar, plak ve temel gibi yapı elemanları 3 ve 5 düğüm 

noktasına sahip iki farklı kiriş eleman kullanılarak tanımlanır. Kiriş elemanı sistemde 

eğilmeye ve kaymaya maruz kalmaktadır. Kiriş elemanların malzeme özelliği olarak 

programa eğilme rijitli ği (EI) ve eksenel rijitlik (EA) değerleri girilmektedir [10]. 

Geogrid Elemanı;modellerde kullanılan donatı malzemelerini modellenmektedir. 

Geogridler sadece eksenel rijitliğe sahip, eğilme rijitli ği düşük malzemelerdir olup, 

çekme dayanımı yüksek olan bu malzemelerin basınç dayanımı ihmal edilmektedir. 

Geogridleri malzeme özelliği olarak programa eksenel rijitlik (EA) değeri 

girilmektedir [10]. 

Plaxis’de modelleme için 6 farklı model kullanılmaktadır. Plaxisteki kullanılan 

modeler ve kullanım amaçları aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

Lineer Elastik Model, modeled zemin davranışının Hooke yasasına uyduğu ve 

izotropik lineer elastik bir malzeme olduğu kabul edilir. Modeli oluştururken 

programa girilen parametreler elastisite modülü, E ve poisson oranı, υ’dır. zemin 

davranışını çok sınırlı bir şekilde temsil edilmektedir. Model genellikle, zemin 

içerisindeki rijit yapıların modellenmesinde kullanılır [9]. 
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Mohr-CoulombModeli,elasto-plastik zemin modelidir. Modeli oluştururken programa 

elastisite modülü, E, poisson oranı, “n”, kohezyon, “c”, içselsürtünme açısı, “φ” ve 

dilatasyon açısı “y” parametreleri girilir. Modelde analizler hızlı 

gerçekleştirilmektedir, zeminde meydana gelebilecek olan deformasyonları tahmini 

için kullanılır [10]. 

Jointed-Rock Modeli; anizotropik elasto-plastik model olarak plastik kaymanın 

sadece sınırlı sayıda kayma doğrultularında meydana geldiği kabul edilerek 

geliştirilmi ştir. Tabakalı veya birleşik kayaların davranışının modellenmesinde 

kullanılmaktadır. Model için programa elastisite modülü, E, poisson oranı, υ, 

kohezyon, c, içsel sürtünme açısı, φ ve dilatasyon açısı, y değerleri girilmektedir  

[10]. 

Soft Soil Model; normal konsolide killer, killi siltler ve turba zeminler zemin 

mekaniğinde yumuşak zemin olarak kabul edilmektedir. Yumuşak zeminler yüksek 

derecedeki sıkışabilirlik özelliğine bağlı olarak farklı özelliklere sahiptir. Plaxiste bu 

tür zeminlerin modelleri soft soil modeli ile oluşturulur. Modeloluşturulurken 

sisteme, kohezyon, c, içsel sürtünme açısı, φ, dilatasyon açısı, y, modifiye sıkışma 

indeksi, l*, ve modifiye şişme indeksi, k* değerleri girilmektedir [10]. 

Soft Soil Creep Modeli,yumuşak zeminlerin (normal konsolide killer, killi siltler ve 

turba zeminler) zamana bağlı davranışının modellenmesinde kullanılır. Soft Soil 

Creep Modeli temel ve dolgulardaki zamana bağlı oturma problemleri ile tüneller ve 

derin kazı gibi zemindeki yük boşalması problemlerde kullanılmaktadır. Modelde 

giriş parametreleri olarak,kohezyon, c, içsel sürtünme açısı, φ, dilatasyon açısı, y, 

modifiye sıkışma indeksi  l*, modifiye şişme indeksi, k* ve modifiye sünme indeksi 

m* değerleri girilmektedir [10]. 

Hardening Soil Model; farklı tipteki yumuşak ve sert zeminlerin davranışını 

modellemek için kullanılır.Mohr Coulomb modeline göre çok daha gelişmiş bir 

zemin modelidir. Model oluşturulurken programa, gerilme bağımlı rijitlik(giri ş 

parametresi m), deviatörik yükleme nedeniyle oluşan plastik deformasyonlar (giriş 

parametresi E50 ), sıkışma nedeniyle oluşan plastik deformasyonlar (giriş parametresi 

EOED), elastik boşaltma/yükleme (giriş parametresi Eur , Enur), c, φ ve υparametreleri 

girilir. Zeminde meydana gelebilecek olan deformasyonların tahmini için 

kullanılır[10]. 
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3.3 Tünellerden Etkilenen Zemin Hareketleri 

3.3.1 Tünel-zemin hareketleri ilişkisinin deneysel metotlarla tahmin edilmesi 

Zeminlerdeki düşey oturma tahminleri Peck (1969) tarafından ilk başta yumuşak 

zeminlerdeki oturma tahminleri olarak geliştirilmi ştir. Çeşitli deneyler sonucu, yüzey 

oturmalarının bir dağılım eğrisi ya da hata eğrisi tarafından temsil edilebileceğini 

Peck bulmuş, ve aşağıdaki denklemde ifade edilmiştir (3.1) . 

S=Smax .exp( 
��²
��²  )                                                       

Denklemde; 

S= Tünel merkezi çizgisinden x kadar uzaklıktaki yüzey oturmasıdır. 

Smax= x=0’daki maksimum oturma değeridir. 

i=dönüm noktası 

Smax ve i değerlerinin bulunması için çok sayıda araştırma, saha gözlemleri, model 

testleri yapılmıştır. Çizelge 3.1’de farklı araştırmacılar tarafından i değeri için 

yapılan tahminler yer almaktadır [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.1) 
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          Çizelge 3.1: Farklı gözlemciler tarafından önerilen i değerleri 

İsim i-değeri Görüş 

Peck (1969) 
�
� = (	


��)� : n= 0,8-1,0 Saha gözlemlerine dayalıdır. 

Atkinson&Potts 

(1979) 

i=0,25(zo+R) : gevşek kum 

i=0,25(1,5z0+0,5R) : yoğun kum ve aşırı 

konsolide kil 

Saha gözlemlerine ve test 

modellerine dayalıdır 

O’Reilly&New 

(1982) 

i=0,43zo+1,1 : kohezyonlu zemin 

i=0,28zo-0,1 : granüler zemin 

İngiliz tünellerindeki saha 

gözlemlerine dayalıdır. 

Mair (1993) i=0,25zo Saha gözlemlerine dayalıdır. 

Attewell (1977) 
�
� = (	


��)� :α=1 ve n=1 
İngiliz tünellerindeki saha 

gözlemlerine dayalıdır. 

Clough& 

Schmidt (1981) 

�
� = (	


��)� :α=1 ve n=0,8 
İngiliz tünellerindeki saha 

gözlemlerine dayalıdır. 

 

 

Çizelge 3.1’deki zo tünel derinliği ve R de tünel çapıdır. Maksimum oturma Mair 

(1993) tarafından bulunan ve aşağıda verilen denklem (3.2) ile hesaplanır. 

���� = �.�����  �²
�  

 

VL =Zemin kaybı , D=Tünel çapı 

Örnek bir tünel için farklı yüzey oturmalarının tahminlerinin karşılaştırılması Şekil 

3.4’de [6] yer almaktadır. VL/VT oranı %0,01 ‘dir. Şekil 3.4’de görüldüğü üzere 

yüzey oturmaları  7 mm ile 10 mm aralığında değişmektedir. i değeri ise 8,3 

metreden15 metreye değişmektedir. Deneysel tahminlerdeki bu çeşitlilik i değerinin 

farklı yollardan bulunmasından kaynaklanmaktadır [2]. 

 

(3.2) 
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Şekil 3.4 : Yüzey oturması değişimi. 
 

 

Mair (1993), tünel kazıları sırasında zeminde meydana gelen düşey oturmaların 

Gauss Eğrisi gibi olacağını belirtmiştir [2]. Attkinson ve Potts (1979) ise yüzey 

oturmaları için aşağıdaki formulü tahmin etmiştir (3.3) . 

��    

��,��� 
� 1.0 ! �

"��

��
� 

 

SZ = z derinliğindeki oturma, SZmax = maksimum oturma, 

α= Farklı zeminler için farklı değerler alan bir katsayıdır 

Vermeer ve Bornier (1991) de yüzey oturmaları için benzer bir formulü öne 

sürmüşlerdir (3.4) . 

�	 � �
#�

#� ! #
��.$ �	,���exp  �

!(�

2*	

�  

Norgrove (1979) [2] tarafından da yüzey oturmaları için ifade edilen formül 

aşağıdaki gibidir (3.5) . 

�� �  
(

#�

�	 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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3.3.2 Tünel-zemin hareketleri ilişkisinin analitik metotlarla tahmin edilmesi 

Zemin deformasyonlarının tahmini birçok parametreye bağlıdır. Bu parametreler: 

-Tünel yapım metodu ve tünel sürüş detayları 

-Tünelin çapı ve derinliği 

-Yeraltı su seviyesi 

-Zemin ilk gerilme durumu 

-Tünel kazısı sırasında çevredeki zeminin gerilme-dayanım davranışı 

Daha önceki bölüm Bölüm 3.3.1’de zemindeki yüzey oturmalarının deneysel olarak 

nasıl tahmin edildiği açıklanmıştır. Zemindeki yüzey oturmalarının analitik 

metotlarla tahmini için çok az sayıda çalışma gerçekleştirilmi ştir. Analitik 

metotlardan biri olan Sagasetta (1987) zeminin ilk başta izotropik ve homojen 

olduğunu öngörerek yüzey oturma tahminlerini geliştirmiştir. Sagasetta’nın tasarısı 

üzerine Verruijt ve Booker (1996) zeminde homojen eleastik bölgeler olduğunu 

düşünmüşler ve Verrujit ve Booker’ın formülleri sıkıştırılamayan zemin durumları 

için geliştirilmi ştir. Zemindeki yüzey oturmaları (3.6) ve yatay deformasyonlar (3.7) 

için formuller aşağıda belirtilmiştir [2] . 

 

Zemin yüzeyindeki oturma tahmini: 

    +	 =  −,-�  .	/
0/1

+ 	1
011

 3 + 4-� .	/56�1�	117
0/8

+ 	1 56�1�	117
018

3 + �9�1

� .(�:�)	1
011

+

        �	(�1�	11

018
3 − 24-�ℎ(�1�	11

018
+ �

�:�
�		15��1�	117

01
< ) 

 

 

Yanal deformasyonların tahmini: 

   +� = −,-� . �
0/1

+ �
011

3 + 4-�("/5=1�>"/17
0/8

+ �5�1�6	117
018

− �9�1�
� . �

011
− ��		1

018
3 −

      ?@�1�A
�:�  (	1

018
+ �	5�1��	117

01
< ) 

 

(3.6) 

(3.7) 
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Denklemlerdeki; ε=uniform radyal zemin kaybı, δ=uzun dönemli zemin 

deformasyonu katsayısı, z1=z-H, , z2=z-H, r1² = x²+z1², r2² = x²+z2², R=tünel çapı, 

h=tünel derinliği, m= 1(1-2v), k=v/(1-v) v=Poisson oranını ifade etmektedir. 

3.3.3 Tünel-zemin hareketleri ilişkisinin sayısal metotlarla tahmin edilmesi 

Deneysel ve analitik metotlardaki bazı kısıtlamalar sonlu elemanlar yöntemi ile 

çözülebilmektedir. Tünel analizlerinde de sonlu elemanlar yöntemi kullanılmaktadır. 

Örnek olarak Rowe ve Kack (1983) ’ın analizleri, sonlu elemanlar yöntemi ile 

oturma tahminleri gerçekte ölçülmüş olanla karşılaştırdığı zaman iyi sonuçlar 

vermektedir, ancak bazı durumlar için elverişsiz karşılaştırmalar söz konusudur. 

Ayrıca Lee (1992) de yatay zemin hareketleri için sonlu elemanlar yöntemi ile zemin 

oturmaları için başarılı tahminlerde bulunmuştur. Gunn (1993) sonlu elemanlar 

metodu ile analizlerini raporlamış ve oturmalar için zayıf tahminlerde bulunmuştur. 

Simpson (1996) Londra kilinde kazı için analizleri sonuçlandırmıştır, yüzey 

oturmasının kesme modülünden etkilendiğini belirtmiştir. Addenbroke (1997) ise 

daha iyi tahminlerin farklılaştırılmış zemin modelleri ile elde edilebileceğini 

belirtimiştir [2] . 

3.3.4 Tünel-zemin hareketleri ilişkisinde oturma analizi 

Önceki bölümlerde tünel kazıları nedeniyle meydana gelebilecek olan düşey 

oturmalarla ilgili yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Özetle, tünel kazıları nedeniyle 

zeminde hacim kayıpları oluşmaktadır. Zeminde oluşan hacim kayıpları zeminde 

oturmalara neden olmaktadır. Hacim kaybı, kaya kütlesinin deformasyon ve dayanım 

parametreleri ile iksanın rijitliği ve taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak 

belirlenir. Tünel açılması sırasında zeminde meydana gelen oturmalar genellikle, 

tünel aksı doğrultusunda Gauss eğrisi ile ifade edilir [1]. Eğrilerin tünel 

doğrultusunda birleştirilmesi sonucu oturma yüzeyi elde edilir. Yüzey oturması ve 

hacim kaybı ilişkisi Şekil 3.5’te gösterilmektedir. 
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Şekil 3.5 : Yüzey oturması ve hacim kaybı. 
 

Birim tünel uzunluğu başına yüzey oturması hacmi VS olarak görülmektedir. Hacim 

kaybı olarak tanımlanan VLtünelin teorik kazı hacmi dışında kazılan hacmi olarak 

hesaplanır.VL ve VS   hacimlerinin arasındaki fark zamanla kapanmaktadır, VL ve 

VShacimleri birbirine eşit kabul edilmektedir. Hacim kaybı VL teorik olarak 

aşağıdaki denklemle hesaplanmaktadır (3.8) . 

BC(%) =  ��
�EüGHI

 

Hacim kaybı tünel açma metodu ve zemin şartlarına göre farklı değerler almaktadır. 

Hacim kayıpları genelde %1 olarak alınmaktadır. Rijit ve aşırı konsolide killi 

zeminlere örnek olan Londra Kilinde hacim kaybı yaklaşık %2 olarak bulunmuştur 

[1]. Hacim kaybı tünel çapı, tünel derinliği, kazı yöntemi, zemin özelliklerine göre 

değişmektedir. Zemindeki düşey oturma için denklem aşağıdaki gibidir (3.9) . 

S (x)  =  ����K(L�1
1M1 ) 

 

(3.8) 

(3.9) 
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 Şekil 3.6 : Oturma eğrisi. 

 

Sx tünel aksından x mesafedeki oturma değeri olarak hesaplanmaktadır. Smax tünel 

aksında hesaplanan maksimum oturma değeridir. Smax aşağıdaki denklem ile 

hesaplanmaktadır (3.10) . 

���� = �N
O�P� 

 

i dönme noktasının tünel aksına olan mesafesidir. Z0 tünel aks derinliği, K jeolojik 

bir değerdir ve zemin türlerine göre değerleri değişmektedir ve i=Z0K denklemi ile 

hesaplanmaktadır [11] . 

 

Tünel oturmaları nedeniyle meydana gelen yatay hareket, U (x) ise aşağıdaki 

denklem ile hesaplanır (3.11) . 

U(x) =  x
Z�

S(x) 

 

Denklemde x; tünel aksından olan mesafeyi, Z0 tünel aks derinliğini belirtmektedir.  

(3.10) 

(3.11) 
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Sistemde iki nokta arasındaki yatay hareketin değişimi yatay deformasyon olarak 

tanımlanmaktadır. Yatay deformasyon değeri binaların çekme veya basınç 

davranışlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır [12]. 

Tünel kazısı üstyapı ilişkisi analizinde diğer bir önemli konu da açısal dönme 

değerinin hesabıdır. Açısal dönme, oturma eğrisinin eğimi ile belirtilmektedir. İki 

nokta arasındaki düşey oturmanın farkı olarak hesaplanmakla birlikte maksimum 

açısal dönme dönme noktasında elde edilmektedir. Açısal dönme değeri binanın iki 

noktası arasındaki rölatif düşey hareketi belirler. 

3.4 Tünel Kazıları ve Yapılara Etkisinin İncelenmesi İçin Metodoloji 

Önceki bölümlerde tünel-üstyapı etkileşiminin ana konusu tünel kazıları sırasında 

oluşabilecek olan zemin oturmaları ve zemin kayıplarının tahmin yöntemleri 

açıklanmıştır. Zemin kayıpları, yüzey oturmalarına neden olmakta, yüzey oturmaları 

da yapılarda hasarlara neden olabilmektedir.  

Tünel kazıları esnasında yapılardaki deplasmanları düzenli olarak takip edebilmek 

için uygun bir ölçme sisteminin oluşturulması gereklidir. Tünel kazısının 

gerçekleştirileceği bölgede kazıya başlamadan önce, kazı alanının çevresinde 

bulunan tüm binaların, inşaatı devam eden yapıların güncel durumlarının 

belirlenmesi, gerekli yapısal kontrollerinin yapılması ve kazı süresinde devamlı 

olarak yapılacak okumalar, ölçümler aracığılıyla ilgili yapılara ve tünele ait 

deplasmanların takip edilmesi gereklidir. Yapılarda oluşabilecek hasar seviyesi 

tahminleri Mair 1996 tarafından belirtilen üç aşamalı bir değerlendirme ile 

incelenmektedir [1]. 

3.4.1 Birinci aşama değerlendirmesi 

Birinci aşama değerlendirme “Greenfield” koşulları altındaki zemin oturması 

büyüklüğü ile eğim parametrelerine dayanmaktadır. Değerlendirmede hasarlar 

kategorilere ayrılmıştır. Altı adet Hasar kategorisi 0’dan (ihmal edilebilir) 5’e (çok 

ciddi hasar) oluşabilecek hasarın derecelendirilmesinde kullanılır. Çizelge 3.2’de  

hasar değerlendirme tablosu yer almaktadır [2]. 

Hasar seviyesinin ihmal edilebilir hasar seviyesinde kalması için oturma değeri 10 

mm’den küçük olması ve açısal dönmenin 1/500’den küçük olması gereklidir [3]. 
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                  Çizelge 3.2 :Hasar durumu değerlendirmesi. 

Bina Hasar Sınıflandırması 
Burland (1995) ve Mair (1996) 

Yaklaşık olarak eşdeğer 
zemin oturması ve eğimler 

(Rankin 1988) 
1 2 3 4 5 6 7 

Risk 
Kategorisi 

Hasar 
Derecesi 
Tanımı 

Tipik Yığma Binalar 
için Muhtemel 

Onarım Yöntemleri 

Yaklaşık 
çatlak 

genişliği 
(mm)*1 

Maksimum 
çekme 

gerilmesi 
(%)*2 

Maksim
um 

zemin 
eğimi *3 

Maksimum 
binanın oturması 

(mm) *3 

0 
İhmal 
edilebilir 

Kılcal çatlak - 0,05’den az   

1 Çok hafif 

İnce çatlaklar, 
dekorasyon 
sırasında kolayca 
tamir edilebilir. 

 
 
0,1-1,0 

 
0,05-0,075 

1:500’de
n az 

10’dan az 

2 Hafif 
Çatlaklar, kolaylıkla 
doldurulabilir. 

1-5 0,075-0,015 
1:500 ile 
1:200 

10-50 

3 
Orta 
seviyede 

Çatlaklar yamalama 
gerektirebilir. 
Tekrarlayan 
çatlaklar 
astarlamayla 
maskelenebilir. 

 
5-15 

0,15-0,3 
1:200 ile 
1:50 

50-75 

4 
Ağır 
seviyede 

Geniş bir düzeltme 
yenilenmesi 
(duvarların 
yenilenmesi gibi) 
gerekecektir. 

 
15-25 

0,3’den 
büyüktür 

1:200 ile 
1:50 

75’den büyük 

5 
Çok Ağır 
seviyede 

Kısmi ya da yapının 
tamamının yeniden 
inşaatı gereklidir. 

25’den 
büyük  

 
1:50’den 
büyük 

75’den büyük 

*1-Çatlak genişliği sadece hasar seviyesini belirlemede bir faktördür, direkt ölçü için 

kullanılmamalıdır. 

*2-Eğimlerde 1/100’den fazla ise gözle görülebilir, 1/150’nin dışında ise görülemez. 

*3- 6.ve 7. sütunlar Ranking’in değerlendirmesi kapsamında da yer almaktadır [2]. 

3.4.2 İkinci aşama değerlendirmesi 

Bu bölümde zemin ve yapı arasındaki ilişki dikkate alınır. Yapılara etkiyen yatay ve 

kesme deformasyonları tahmin edilir. Burland (1997) ve Boscardin & Cording 

(1989)  kritik gerilmeye dayalı yapı-zemin etkileşimini öne sürmüştür. Çizelge 3.2’te 

1.ve2.aşama hasar değerlendirme kriterleri anlatılmıştır. 2.aşama değerlendirmesinde 

yapının “greenfield” oturmasına müsade edecek rijitlikte olmadığı kabul edilir. 

Pratikte ise, gerçek hasar, yapının rijitlik katkılarından dolayı değerlendirilen hasar 

kategorisinden küçüktür. Şekil 3.6’da Boscardin ve Cording (1989) tarafından açısal 
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dönme ve yatay birim deformasyonlarına dayalı geliştirilen metot yer almaktadır [3]. 

Bu metot delme ve kaplama tünellerin erken dönemlerinde kullanılmaktadır [2]. 

 

                             Şekil 3.7  :   
 

3.4.3 Üçüncü aşama değerlendirmesi (detaylı değerlendirme) 

Detaylı değerlendirme 3.aşama değerlendirmesi olarak gerçekleştirilmektedir. Hasar 

seviyesi orta derece üzeri olan yapılar değerlendirilmektedir. 3. aşama değerlendirme 

gözlem ve yapının rijitliği, mevcut durumlar ve potensiyel sonuçlarının 

değerlendirmelerini yapmak üzere saha ziyareti ile başlar. Saha ziyareti saha 

incelemesi ve mevcut bilginin gözden geçirilmesine dayanmaktadır. Saha ziyaretinde 

binaların risk değerlendirmesi aşağıdaki faktörlerin gözden geçirilmesi ile 

yapılmaktadır: 

-Geoteknik koşullar, alt yüzey profili ve yer altı su seviyesinin durumu 

-Yapının rijitliği (ahşap, yığma ya da çerçeve ) 

-Binaların temel tipi 

-Binanın yaşı, özellikleri 

-Binanın hassasiyeti ve kullanım alanı (ofis, konut, spor merkezi vb.) 

Hasar seviyeleri ile açısal distorsiyon ve yatay birim 
deformasyonu arasındaki ilişki (boscardin & cording) 
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Saha incelemesinden sonra orta derecede riskli olarak belirlenen her bina için binanın  

rölatif rijitli ği ve zemini esas alan Addenbrook (1997) tarafından önerilen detaylı bir 

çalışma yapılacaktır ve yoğun bir şekilde program takip edilecektir [2].    
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4.  MODELLEME 

Bu bölümde parametrik çalışmaların gerçekleştirilmesi içinhesapmodelleri 

oluşturulması ve analiz aşamaları anlatılmaktadır. Plaxis programı yardımıyla tünel 

ve zemin modellemeleri oluşturularak zeminde oluşabilecekdüşey oturmalar ve 

yapıda oluşabilecek olan deformasyonlar hesaplanabilmektedir. 

Plaxis programındageometrik modeller, iki boyutlu ve ele alınan probleme uygun 

olarak, düzlem şekil değiştirme koşullarında oluşturulmaktadır. Zemin ortamı, daha 

hassas bir çözüm elde etmek amacıyla 15 düğüm noktalı üçgen elemanlarla 

modellenmektedir. 

Sınır koşulları olarak, modellere Plaxis’de mevcut standart sınır koşulları 

uygulanmaktadır. Gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edebilmek için,zeminin gerilme 

bağımlı davranışı göz önüne alınmalıdır. Tünel-üstyapı etkileşimlerinin analizi için 

zeminde meydana gelen deformasyonları hesaplayan Hardening Soil modeli 

seçilmiştir. 

Hardening Soil Modelinde zeminin gerilme bağımlılığının miktarını ifade etmek için, 

gerilme seviyesine bağlı rijitlik için üs değeri, “m”, parametresi kullanılmaktadır. 

Janbu (1963), “m” değerlerinin Norveç kumu ve silti için 0.50 civarında, Von Soos 

(1980) ise, 0.50<m<1.00 aralığında olduğunu bildirmişlerdir. Analizlerde, programda 

default olarak verilen m=0.50 değeri kullanılmaktadır. Programda, kohezyon 

değerinin c=0 alınması durumunda analizlerde formülasyondan dolayı bazı sıkıntılar 

doğmaktadır ve bu yüzden “c” değeri 0.2kN/m²’den büyük alınmaktadır [9] . 

Plaxis’de sonlu elemanlara ayırma işlemi mesh komutu ile otomatik olarak 

gerçekleştirilmektedir. Ağ yapısının sıkılığı programdaki seçenekler kullanılarak(çok 

kaba (very coarse), kaba (coarse), orta (medium), sıkı (fine) ve çok sıkı (very fine) ) 

değiştirilebilmektedir. 
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4.1 Tünellerin Modellenmesi ve Analiz 

Tünel kazı alanı ve zemin özellikleri göz önüne alınarak; küçük geometrili tünellerin 

üst yarı ve alt yarı olmak üzere iki aşamalı, daha büyük geometrili tünellerin ise sol 

üst yarı, sağ üst yarı ve alt yarı olmak üzere üç aşamalı olarak kazılması planlanır. 

Plaxis programında ilk olarak geometrinin oluşturulması gereklidir. Yeni bir proje 

dosyası oluşturulurken ilk olarak çalışma alanı eksen aralıkları değerleri girilerek 

çalışma alanı oluşturulur. Çalışma alanının oluşturulmasının ardından sırasıyla zemin 

ve tünel modellemeleri gerçekleştirilir. Geometrik alan değerleri girilmiş, zemin ve 

tüneli modeli oluşturulmuş sisteme örnek modeli Şekil 4.1’de yer almaktadır. 

Aşağıda çalışma alanı, zemin ve tünel modellerinin oluşturulması sırasıyla 

anlatılmaktadır.  

 

 

Şekil 4.1 : Oluşturulan örnek plaxis modeli. 

 

Çalışma alanı, General settings/project bölümünde modelin 15 noktalı üçgen 

elemanlardan oluşacağı, program adı ve yer çekimi ivmesi tanımlamaları yapılır. 

General settings/dimensions bölümünde; uzunluk için m, kuvvet için kN, zaman için 

gün birimleri tanımlanır ve çalışma alanı boyutları belirlenir,koordinat değerleri ve 

aralık değeri tanımlanarak oluşturulmaktadır. 

Zemin modeli; “Material sets” bölümünde zemin modelleri oluşturulmaktadır. 

“Material sets” bölümüne girilir ve yeni bir zemin oluşturulması için “new” seçeneği 



39 

seçilir. Zemin modelini oluşturmak için Plaxis programında tanımlı zemin 

modellerinden istenilene uygun olan model seçilir. Analiz konusu tünel-yapı 

etkileşimi olduğu için konu deformasyonların bulunmasıdır, bu yüzden zeminin 

plastik davranışını modelleyebilen ‘Hardening Soil’ modeli seçilerek 

modele;zeminin birim ağırlığı, γ, içsel sürtünme açısı, φ, kohezyonu, c, elastisite 

modülü E ve poisson oranı υ, değerleri girilmektedir.Şekil-4.2’de zemin modeli 

oluşturulmasında veri girişi gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2 : Plaxiste malzeme tanımı. 

 

Tünel modelinde kullanılacak olan beton elemanları Plaxis programındaki özel plak 

elemanları olarak modellenir.Püskürtme betonu, zemin modeli tanımlaması gibi 

“Material Sets” bölümünden plak eleman seçilerek yapılır. Plak eleman tanımlaması 

yapılırken sisteme; eğilme rijitli ği (EI) ve eksenel rijitlik (EA) ve plak ağırlığı 

değerleri girilmektedir.Şekil 4.3’de plak elemanın oluşturulma aşamasından görüntü 

yer almaktadır. 
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Şekil 4.3 : Plaxiste plak eleman oluşturma. 

 

Tünel geometrisinin oluşturulması, Plaxis programında tünel bölümüne girilir ve 

tünel kazım metodu seçilir, NATM (New Austrian Tunneling Method) seçilir, tünel 

çapı ve açı değerleri girilir.  

Tünel kazısı için kaya bulonu gibi ilave destek elemanlarını oluşturulması Geogrid 

elemanlar aracılığı ile olmaktadır. Geogrid elemanların tanımı plak elemanlar gibi 

“Material Sets” bölümüden gerçekleştirilmektedir.  

Zemin modeli ve tünel geometrisi oluşturulduktan sonra zemin bilgisi çalışma alanı 

üzerinde ilgili alana zemin atanır yapılır, aynı şekilde tünel oluşturulduktan sonra da 

tünel iç kaplama elemanlarının yerlerine ataması yapılır. Modeller oluşturulduktan 

sonra modeli programın kabul edebileceği sınırlara indirgemek için “Standart 

Fixities” tıklanarak sistem sınırlandırması yapılır, sınır şartları tanımlanır. 

Programda geometri ve iksa koşulları tanımlandıktan sonra sonlu elemanlar ağı 

oluşturulur. Sonlu elemanlar ağının oluşturulmasında “Mesh” komutu kullanılır. 

(Şekil 4.4) Plaxis programı ile kazı zemini programdaki onbeş noktalı üçgen 

elemanlar kullanılarak modellenir. 
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Şekil 4.4 : Plaxiste mesh komutu. 

 

Programda Mesh menüsünde Very Coarse, Coarse, Medium, Fine ve Very Fine  

seçeneklerinden ağın sıkılığına karar verilmektedir. Modelde ağ oluşturulmasına 

örnek aşağıda Şekil 4.5’de yer almaktadır. 

 

Şekil 4.5 : Modelde ağın oluşturulması 

 

Programda ağ oluşturduktan sonra sistemde yeraltı suyu mevcut ise bilgisi, “Initial 

Conditions” kısmından yer altı su seviyesi durumu sisteme girilir. 

Modellerdeki tanımlamalar ve üçgen ağların oluşturulması gerçekleştirildikten sonra 

analiz bölümüne geçilir. 

Programda sistemin hesap kısmında öncelikli olarak başlangıç durumu tanımı yapılır 

ve hesap adımları sırasıyla eklenir. (Şekil 4.6) Deformasyon analizi için “Plastik 

Analiz” hesap modeli seçilir. Hesap aşamaları sırasıyla sistemde tanımlandıktan 
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sonra “Calculate” komutu ile hesaplamalar yapılır. Hesap sırasında ağ modeli ile 

ilgili olarak istenilen detaylar elde edilebilmektedir, Şekil 4.7’de hesabı 

gerçekleştirilen bir modelde düğüm noktaları sayısı 6755, stress noktaları sayısı 9828 

olarak görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.6 : Plaxiste hesap adımlarının girilmesi. 

 

 

 

Şekil 4.7: Düğüm noktaları sayısının programdan okunması. 
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Hesapların sonucu “Output” komutu ile alınır. Oluşan deplasman, moment, kesme, 

eksenel kuvvetler hesaplanabilmektedir. Şekil 4.8’de örnek bir deforme olmuş model 

yer almaktadır. 

 

 

Şekil 4.8 : Plaxiste deformasyonların görüntüsü. 

 

Plaxis modelinde tünel ve zemin durumu tanımlanıp modellemesi yapılırken, 

güzergah çevresindeki ilgili tünel etki alanlarına denk gelen binaların bilgileri de 

tünel stabilite analizleri öncesi Plaxis programında modellenebilir. Plaxis 

programında binalar için temsili modeller oluşturulmasında programa veri olarak 

temel sisteminin bilgisi ve yük bilgisi girilmektedir. Program analiz edildikten sonra 

binaların temelinde her noktadakideformasyon değerleri elde edilir. 
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5.  METRO  TÜNELLER İ ÜSTYAPI ETK İLEŞİMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

5.1 Bina Temel Tabanlarındaki Deformasyonların Yorumlanması 

Farklı zemin, tünelve üst yapı koşulları altında metro tüneli-üstyapı etkileşimini 

değerlendirmek için Plaxis programı ile analizler gerçekleştirilir ve analizlerin 

sonucunda deformasyon değerleri elde edilir. Sırasıyla iki farklı zemin tipi ve tünel 

tipi için oluşacak deformasyonların değişimi Şekil5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4’tegösterilmiştir. 

İki farklı zemin tipi grovak ve killi zemin için zemin parametreleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

-Grovak zemin için; γ=23,00 kN/m³, E=5000000 kN/m², c=15,00 kN/m² ve φ=45,00 

-Killi zemin için; γ=20,00 kN/m³,E=60000 kN/m², c=25 kN/m² ve φ=26,00 zemin 

parametreleri olarak belirtilmektedir. 

İki farklı zemin tipi için tünel tasarımlarının zemin koşulları ve üstyapı koşulları göz 

önüne alınarak emniyetli olarak yapıldığı varsayılmıştır. Tünel açım metodu NATM 

olarak kabul edilmiştir.Tünel tasarımı, Grovak zemin için T1 tipi, killi zemin için ise 

T2 tipi olarak adlandırılmıştır. 

T1 tipi tünelde, püskürtme beton (d=25 cm), çift kat çelik hasır, çelik iksa (M tipi 1-

1.20 metre aralıklı), harç dolgulu kaya bulonları (L=3,00-4,00 m), süren çubukları 

(φ26, 3.00 m’lik, 1,8-2,2 metre aralıklı) ve kalıcı destek sistemine ait iç kaplama 

betonu (d=40 cm) elemanları yer almaktadır. Tasarım değerleri grovak zemin ve 

üstyapı durumuna uygun değerlerdir. 

Yeni Avusturya Yöntemi ile grovak zeminde açılan tünel sonucu, tünel güzergahında 

yer alan binaların temel taban kotunda oluşan deformasyonlar Çizelge 5.1’de, 

değerlerin değişimi ise Şekil 5.1 ve Şekil 5.2’de yer almaktadır. 
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                               Çizelge 5.1 : Grovak zemin için değerler. 

Bina Kat 
Sayısı 

Bina* 
Yükü 
(kPa) 

Yol* 
Yükü 
(kPa) 

Düşey 
Deplasman 

Açısal 
Dönme 

2+1 60 15 0,50 mm 0,89x10’5 
3+2 100 15 1,00 mm 0,45x10’4 
8+4 240 15 4,00 mm 7,44x10’4 

 

              *Yükler yayılı yük olarak ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

      Şekil 5.1 : Grovak zeminde düşey deplasman değişimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Şekil 5.2 : Grovak zeminde açısal deformasyon değişimi. 
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Şekil 5.1 ve Şekil 5.2’de aynı zemin tipi ve aynı tünel boyutlarının farklı binalar için 

oluşabilecek deformasyonların değişimi görülmüştür. Binaların temel seviyelerinde 

oluşan deformasyonların betonarme binalar için izin verilen değerlerde (1/500 

Bowles,1988) olduğu ve etki altında kalan binalarda oluşacak hasarların İhmal 

Edilebilir Hasar Bölgesinde kaldığı Çizelge 5.2’de görülmektedir. 

 

                     Çizelge 5.2 : Hasar düzeyinin belirlenmesi için değer kontrolü. 

Bina 
Kat 

Sayısı 

Düşey 
Deplasman 

Kontrol 
Açısal 
Dönme 

Kontrol Hasar Durumu 

2+1 0,50 mm <10 0,89x10’5 <1/500 İhmal edilebilir 
3+2 1,00 mm <10 0,45x10’4 <1/500 İhmal edilebilir 
8+4 4,00 mm <10 7,44x10’4 <1/500 İhmal edilebilir 

 

 

T2 tipi tünelde, püskürtme beton (d=50 cm), çift kat çelik hasır, çelik iksa (M tipi 

0,8-1.00 metre aralıklı), harç dolgulu kaya bulonları (L=5,00-6,00 m), süren 

çubukları (φ26, 6.00 m’lik, 1,6-2,0 metre aralıklı) ve kalıcı destek sistemine ait iç 

kaplama betonu (d=70 cm) elemanları yer almaktadır. Tasarım değerleri killi zemin 

ve üstyapı durumuna uygun değerlerdir. 

Yeni Avusturya Yöntemi ile killi zeminde açılan tünel sonucu, tünel güzergahında 

yer alan binaların temel taban kotunda oluşan deformasyonlar Çizelge 5.3’de, 

değerlerin değişimi ise Şekil 5.3 ve Şekil 5.4’de yer almaktadır. 

 

                                 Çizelge 5.3 : Killi zemin için değerler. 

 

 

 

 

 

             *Yükler yayılı yük olarak ele alınmıştır. 

 

Bina Kat 
Sayısı 

Bina* 
Yükü 
(kPa) 

Yol* 
Yükü 
(kPa) 

Düşey 
Deplasman 

Açısal 
Dönme 

2+1 60 15 0,90 mm 1,40x10’5 
2+2 80 15 8,90 mm 11,11x10’4 
4+1 100 15 13,18 mm 11,86x10’4 
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                            Şekil 5.3 : Killi zeminde düşey deplasman değişimi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                          Şekil 5.4 : Killi zeminde açısal deformasyon değişimi. 

 

Şekil 5.3 ve Şekil 5.4’de aynı zemin tipi ve aynı tünel boyutlarında farklı binalar için 

oluşabilecek deformasyonların değişimi görülmüştür. Binaların temel seviyelerinde 

oluşan deformasyonların betonarme binalar için izin verilen değerlerde (1/500 

Bowles,1988) olduğu ve etki altında kalan binalarda oluşacak hasarların İhmal 

Edilebilir Hasar Bölgesinde kaldığı Çizelge 5.4’de görülmektedir . 
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         Çizelge 5.4 : Hasar düzeyinin belirlenmesi için değer kontrolü. 

Bina Kat 
Sayısı 

Düşey 
Deplasman 

Kontrol 
Açısal 
Dönme 

Kontrol Hasar Durumu 

2+1 0,90 mm <10 1,40x10’5 <1/500 İhmal edilebilir 

2+2 8,90 mm <10 11,11x10’4 <1/500 İhmal edilebilir 

4+1 13,18 mm >10 11,86x10’4 <1/500 İhmal edilebilir 
 
 
Grovak ve killi zeminde elde edilen değerler Boscardin &Cording (1989) eğrilerinde 

değerlendirilmesi Şekil 5.5’te yer almaktadır. 

 
 
 

 
 
 
 
                                  Şekil 5.5 : 

 

5.2 Zemin Parametresinin Deformasyonlara Etkisinin Değerlendirilmesi 

Metro tünelleri-üstyapı etkileşimleri Bölüm 5.1’de zemin koşulları ve üstyapı 

durumuna göre tasarımları önceden yapılmış, her bir zemin tipi için farklı özelliğe 

sahip olan tünellerin açımının neden olacağı deformasyonlar olarak incelenmiştir.  

Metro tünelleri–üstyapı etkileşimleri başta; uygun tünel tasarımı, binaların mevcut 

durumu, zemin parametrelerine bağlıdır. Yeni bir metro tüneli kazısı yapılacağı 

zaman tünel-üstyapı etkileşimini etkileyen diğer bütün parametreler (tünel üst kotu 

bina temelleri arası mesafeler, zemin parametreleri, tünel açma yöntemi, güzergaha 

Hasar seviyeleri ile açısal distorsiyon ve 
yatay birim deformasyonu arasındaki 
ili şki (boscardin & cording) 
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denk gelen binaların kat sayıları) göz önüne alınarak tünel tasarımları yapılmaktadır. 

Zemin profili, bina durumları parametrelerinin kazılacak hatta değişmesi durumunda 

tünel tasarımları değiştirilip uygun tünel tasarımlarının yapılması gerekmektedir. 

Zemin parametresinin değişiminin tünel-üstyapı etkileşimine etkisinin incelenmesi 

için Bölüm 5.1’deki durumdan farklı, üç farklı zemin tipi için kaya tipi, kireçtaşı 

karışımı ve kil karışımızeminlerde analizler gerçekleştirilmi ştir.  

Bölüm 5.1’deki analizlerden farklı olarak zemin özellikleri iyi olan kaya sınıfına 

göre tasarımı yapılmış olan tünel tasarımı diğer iki zeminde de kullanılmış, 

analizlerdeki tek değişken zemin tipi olarak ele alınmıştır.Analizlerdeki amaç zemin 

değerlerinindeğişiminin(uygun tünel tasarımı uygulamadan) düşey oturmalara 

etkisini belirlemek olmuştur. Çizelge 5.5’de üç farklı zeminde kullanılan zemin 

parametreleri yer almaktadır. 

 

                                                  Çizelge 5.5 : Zemin parametreleri. 

 
γ  E C φ 

(kN/m³) (kN/m²) (kN/m²) (°) 

Kaya 23 4500000 250 42 

Kireçtaşı karışımı 22 1100000 180 52 

Kil karışımı 20 60000 25 26 

 
 
 
Hesaplar üç farklı zemin profili için gerçekleştirilmi ştir. Analizlerde tek tip tünel 

tasarımı kullanılmıştır, zemin değişimine göre tünel tasarımını oluşturan parametreler 

değiştirilmemişlerdir, tünel tipi kaya özelliği gösteren tasarımı için düşünülmüştür. 

Buradaki amaç zemin değişiminin tünel-üstyapı etkileşimine etkisini incelemektir. 

Şekil 5.6’da mavi ile gösterilen durumda kaya zemin için tasarlanmış tünelin 

kazılması durumu ele alınmıştır.Mavi çubuk ile gösterilen ilk durumda 

deformasyonlar özellikle kil karşımı zeminde yüksek değerler almıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre tünel tasarımı geliştirilmi ş ve kaya bulonu uygulamasının yapılmasına 

karar verilmiştir. Kaya bulonu uygulaması Bölüm 2.3.1.2’de açıklandığı gibi; 

zeminin yükünü taşımak, zemindeki eksik yüzeyleri tamamlayarak zemini 

desteklemek amacı ile seçilmiştir. Bulonlar tünel kesitinin stabilitesini sağlamak için 

uygun bir modelde yerleştirildi ğinde kayada sürekli kemerleri oluşturmuş olurlar. 
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Kaya bulonu uygulaması yapılıp tünel tasarımı revize edildiğinde elde edilen 

değerler Şekil 5.6’da kırmızı çubukla gösterilmiştir. Kaya bulonu uygulaması 

yapıldığı zaman deformasyon değerinin daha düşük çıktığı Şekil 5.6’da 

görülmektedir.Hesapların sonucu olarak çıkan deforme olmuş şekiller Ek’te yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Şekil 5.6 : Düşey deplasman değerlerinin karşılaştırılması. 
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6.  SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada tünel-zemin etkileşimleri ile meydana gelebilecek olan 

deformasyonların ve üstyapıda meydana gelebilecek olan hasar seviyelerinin tahmin 

edilmesi amaçlanmıştır. Metro tüneli-üstyapı etkileşimleri; tünel üst kotu ile bina 

temel taban kotları arası mesafeler (tünel üzeri örtü kalınlığı), binaların bodrum kat 

ve toplam kat sayıları, yapıların temel derinlikleri, hatta birden fazla tünel açılıyorsa 

tünellerin birbirine olan mesafesi, tünel açım yöntemi ve zemin profilinin durumu 

göz önüne alınarak analiz edilir. Bu amaçla Bölüm 5.1’de zemin ve üstyapı 

koşullarına göre tasarımı gerçekleştirilmi ş olan tünellerin kazısının üstyapıya etkisi 

incelenmiştir. Bölüm 5.2’de ise tünel-zemin etkileşimlerinin temel değişkenlerden 

biri olan zemin parametresinin değişiminin etkileşime etkisi incelenmiştir 

Analizler Plaxis programında gerçekleştirilmi ştir.Plaxis sonlu elemanlar programında 

zeminin plastik davranışının modellendiği “Hardening Soil” modeli kullanılmış, 

zemin parametreleri olarak zeminin birim ağırlığı;γ, içsel sürtünme açısı, φ, 

kohezyonu, c, elastisite modülü E ve poisson oranı υ, değerleri girilmiştir. Tünel 

beton elemanları plak elemanlar kullanılarak modellenmiştir. Analizler,üçgen 

elemanlardan oluşan ağlarla modellenmiştir. 

Bina temel tabanlarındaki deformasyonlar betonarme binalar için izin verilen 

değerlere (1/500 Bowles,1988) göre değerlendirilmiş ve binalardaki hasar tahminleri 

yapılmıştır. 10 mm değerine kadar olan düşey oturma değeri ve 1/500 değerinin 

altında kalan açısal distorsiyon değerleri için hasar seviyeleri ihmal edilebilir hasar 

olarak belirtilmektedir [2]. Fakat zemin parametresi değişmesi durumunda tünel 

tasarımının da değiştirilmesi gereklidir, farklı zemin parametrelerinde aynı tünel 

tasarımı kullanılması durumunda çıkan deformasyonların sınır değerlerin çok fazla 

üzerinde olduğu görülmüştür. Her zemin tipi için tünel tasarımının özel yapılması 

gereklidir. Bölüm5.2’de zemin özellikleri iyi kaya sınıfına göre tasarımı yapılmış 

olan tünel tipinin, kireçtaşı karışımı ve kil karışımı zeminlerde yapımı 

gerçekleştirildi ğinde özellikle kil karışımı zeminde deformasyonlar fazla çıkmıştır. 



54 

Tünele ilave destek sistemi uygulaması yapılmış ve deformasyonlarda düşüş 

sağlandığı görülmüştür. Buradan çıkarılacak sonuç; tünel tasarımına ilave destek 

sistemi; süren çubuğu, boru kemer uygulamaları da yapılmalı ve iç kaplama beton 

kalınlığı arttırılarak sistemin stabilitesi güçlendirilmelidir. Sonuç olarak zemin tipi 

değişimlerinde uygun tip tünel tasarımları hesaplanırsa ve uygun tünel açma 

yöntemleri uygulanırsa deformasyonların düşük değerlerde olacağı görülmüştür. 

Yapılan hesapların, analizlerin dışında, kazı esnasında tünel içinde, yüzeyde ve çevre 

yapılardaki deplasmanları düzenli olarak takip edebilmek için uygun bir ölçüm 

sisteminin kurulması önemlidir. Bina geçişlerinin olduğu bölgelerde, bölgede 

gerçekleştirilecek tünel kazısına başlanmadan önce, kazı alanının çevresinde bulunan 

binaların (inşaa halinde olan binalar da dahil olmak üzere) mevcut durum 

kontrolünün yapılması ve kazı esnasında düzenli olarak yapılacak okumalar 

vasıtasıyla ilgili binalara ve tünel destekleme sistemlerine ait deplasmanların takip 

edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek gerekmesi durumunda gerekli önlemlerin 

zaman kaybetmeden alınması gerekli olacaktır. 

Zaman içerisinde metro tünellerinin güzergahları üzerinde yer alan üstyapı durumu 

değişebilir. Örneğin herhangi bir tünel üzerinde yer alan 3 normal kat+1 bodrumlu 

yapı yerine imar çerçevesince daha farklı boyutlarda bir yapı istenebilir, bu durumda 

tünel üst kotu ile bina temel taban kotu arası mesafeler değişeceği için daha yüksek 

katlı, farklı boyutlarda yapının yapılması uygun olmayabilir. Herhangi bir tünel 

hattının üzerinde yer alan yapının değişmesi veya hat güzergahının etki alanına 

girecek yeni bir yapının inşaatı söz konusu olduğu zaman, zeminde deformasyonlar 

meydana gelebileceği için hem yapıların temel kazıları hem de mevcut tünelde 

deformasyon okumaları çok sıkı bir şekilde takip edilmelidir. 
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EKLER 

EK A: Deforme Olmuş Şekiller 
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EK A 
 

 
 
  Şekil A-1 : Analiz sonuçlari deforme olmuş şekil (kaya tipi zemin için) 

 
 
 
 

 
 
  Şekil A-2 :Analiz sonuçları deforme olmuş şekil (kireçtaşı karışımı  

                     zemin için) 
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         Şekil A-3 : Analiz sonuçları deforme olmuş şekil (kil karışımı zemin için) 

 
 
 
 

 
 
         Şekil A-4 : Kaya bulonlu tünel analiz sonuçları deforme olmuş şekil    

                           (kaya tipi zemin için) 
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   Şekil A-5 : Kaya bulonlu tünel analiz sonuçları deforme olmuş şekil (kireçtaşı        

           karışımı zemin için) 

 
 
 

 

 
   Şekil A-6 : Kaya bulonlu tünel analiz sonuçları deforme olmuş şekil (kil    

                      karışımı zemin için) 
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