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AÇIKLAMALAR 
ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Demir yolu İnşaat 

MODÜLÜN ADI Platform ve Tüneller 

MODÜLÜN TANIMI 
Platform ve tünellerin kontrol ve bakımı ile ilgili temel 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme bir materyalidir. 

SÜRE 40/32  

ÖN KOŞUL Raylı Sistemler modülünü başarmak 

YETERLİK Platform ve tünellerin kontrol ve bakımını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında platform ve 
tünellerin kontrol ve bakımını kuralına uygun olarak 

yapabileceksiniz.  

Amaçlar  

1. Yarma ve dolguları teşkil edebileceksiniz. 

2. Tünellerin deformasyonlarının kontrolünü 

yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çizim atölyesi, bakıma ihtiyacı olan demir yolu 

tünelleri 

Donanım: Gerekli aydınlatma aletleri; fener, baret lambası, 

ışıldak vb. teodolit, nivo, mira, jalon, gönye takımı, metre 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tüneller, 18.yüzyıldan günümüze kadar gelmiştir. Yapılar teknolojik icatlarla daha 

kaliteli, sağlam, bakımsız, ucuz maliyet gibi avantajlarla daha sık kullanılır hâl almıştır. Her 

büyük, gelişmiş şehrin ulaşımı metroyla sağlanmaktadır. Kimi zaman yer üstüne hiç 

çıkmayan hatlar bile bulunmaktadır. 

 

Toplu taşımacılığın ne kadar pahalı bir inşaat sürecinden geçtiğini ve en önemlisi 

insan taşıdığını düşünürsek modül konumuz olan tünel deformasyonlarını bulup gerekli 

tedbirleri almanın önemini daha iyi anlarız. 

 

Yeraltı suyunun sürükleyerek yaptığı erozyonları, rüzgâr hasarlarını, kar yükünü, buz 

etkisini, zemin bozulmalarını, malzeme yorulmalarını, aşırı yüklenmelerle bozulmaları vb. 

deformasyon nedenlerini hiç unutmamalıyız. 

 

Şartlara uygun yapılan yapının ve onu teşkil eden unsurların bütün özelliklerinin 

mühendislik harikası olması yetmez. İklim koşullarındaki sapmalar, afetler veya umulmadık 

olaylar, görevinizdeki dikkatiniz ölçüsünde çözülecektir. 
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında platform teşkil edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Tünellerde deformasyonların neler olabileceğini araştırınız ve edindiğiniz 

bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. YARMA VE DOLGULARIN TEŞKİLİ 
 

1.1. Altyapının Tanımı, Elemanları ve Görevleri 
 

Demir yolu iki ana bölümden oluşur. 
 

 Altyapı 

 Üstyapı 
 

Demir yolu güzergâhının geçtiği doğal arazi üzerinde; yol kotunu ifade eden kırmızı 

çizgi ile arazi kotunu ifade eden siyah kot arasındaki yükseklik farkını ortadan kaldırarak 

düzgün ve doğrusal bir demir yolu profilini elverişli kılan imalatlarla bu imalatlar ve 

üstyapıyı dış etkenlere karşı koruyan ve üstyapının sağlıklı çalışmasına olanak sağlayan 

tesislerin tümüne birden altyapı denir. 
 

Dar anlamda ise altyapı, yükleri taşıyan zemin ve gerekli hâllerde bunun üzerinde 

bulunan formasyon tabakasıdır. Zemin; kazı durumunda mevcut toprak, dolgu durumunda 

ise sahaya getirilen topraktır. Formasyon tabakası; zemin malzemesinin yeterli dayanıma 

sahip olmadığı durumlarda kullanılan malzemedir. Bu tanımlamalar çerçevesinde altyapı 

aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır: 
 

 Platform 

 Yarmalar 

 Dolgular (dolmalar) 

 Tüneller 

 Köprüler 

 Geçitler 

 Sağlamlaştırma ve önleme yapıları (tahkimatlar) 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Yarma ve dolgunun teşkili 

Bu bilgiler ışığında altyapının görevleri şunlardır; 
 

 Ağır dingil yüklerini taşıyarak üstyapının sağlıklı çalışmasını sağlamak, 

 Üstyapıyı dış etkenlere karşı korumak, 

 Düzgün ve doğrusal bir demir yolu profili elde edilmesini sağlamak, 

 Siyah çizgiyi (kotu) kırmızı çizgiye (kota) getirmek, 

 Yolu sürekli olarak kırmızı çizgide (kotta) tutmaktır. 
 

1.2. Zemin ve Formasyon Tabakaları 
 

Üst yapı malzemelerinin döşeneceği platform üstyapıdan gelen yükleri ve etkileri 

karşılayacak dayanımda ve kalitede olmalıdır. Platform, zemin ve formasyon tabakasından 

oluşur. 
 

Platformu teşkil edecek zeminin sağlam olmaması hâlinde çürük zemin boşaltılarak 

dayanımı sağlayacak çakıl toprak karışık formasyon tabakası oluşturulur. Oluşturulan zemin 

ve formasyon tabakası ile birlikte silindirle sıkıştırılır. 

 

Şekil 1.2: Platform 
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Resim 1.1:  Platform 

1.3. Yarmalar ve En Kesiti 
 

Demir yolu güzergâhının geçtiği doğal arazide, arazi kotu (siyah çizgi) yol kotundan 

(kırmızı çizgi) yüksek ise yüksek olan bölümlerin harf edilerek kademeli veya kademesiz 

şevlerin düzenlenmesi sonucu oluşturulan demir yolu bölümlerine yarma denir. Yarma 

şevlerinin eğimi, doğal zeminin kendini tutabilme özelliğine (akışkanlığına) göre değişiklik 

gösterir. 

 

Şekil 1.3: Devlet tipi yeni hatlarda yarma enine kesiti 

Yarma şevlerinin heyelan etmemesi için gerektiğinde drenaj, pere kaplama veya 

kültürel tahkimat gibi önlemler alınabilir. 

Siyah Kot 
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Bölgesi 
Kırmızı 

KO 

KOKot 

Kot 
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Resim 1.2: Tünel yarmaları açılması  

Son zamanlarda, yarma yapılan zemin kendini tutamıyorsa veya içerisinde su tutma 

kabiliyeti fazla olan suya doyduğu anda akıcı kıvama gelebilen zeminlerde yarmanın tamamı 

ve üst kısmına drenaj boruları (etrafında delikler olan, çapları 30 mm’den başlayan ve çeşitli 

çaptaki ve 10 m boyundaki galvanizli veya plastik boru) zemin boşaltılarak veya çakılarak 

zemine yerleştirilir. Aynı şekilde ankraj cubukları da (30 mm çapında 5 m boyunda çelik 

çubuk) zemine düşey ile açı yapacak şekilde çakılır. Yarma yüzeyi ve tehlike oluşturan kısım 

bu şekilde hazırlandıktan sonra 6 mm çapındaki hasır çelikler gerdirilir ve ankraj çubuklarına 

bağlanır. Drenaj boruları 15 cm dışarıda bırakılır ve kare şeklinde küçük plakalar takılır. 

Daha sonra 3-4 cm kalınlık teşkil edeck şekilde 400 dozlu beton püskürtülür. Hava şartlarına 

göre beton korumaya alınır.  Böylelikle yarma da bulunan gevşek malzemeler sabitlenmiş, 

zeminin su emmesi önlenmiş olur. Resim 1.2’de tünelin girişlerindeki yarmalarda bu 

uygulama yapılmıştır. 
 

Redüvit yarma: İki tarafında balast tutucu duvar bulunan yarmalardaki enine 

kesitlere redüvit kesit denir. 

 

Resim 1.3: Redüvit kesitli yarma  
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1.3.1. Yarma Zeminin İncelenmesi ve Kazı Yönteminin Belirlenmesi 
 

Zemin cinsinin belirlenmesindeki amaç uygun kazı yönteminin seçilmesidir. Bu 

amaçla projeci veya saha mühendisinin arazide yapacağı genel gözlemler yeterli olacaktır. 

Bu gözlemler sonucu toprak zemin, küskülük zemin, kayalık zemin cinslerinden bir veya 

birkaçını içeren zemin sınıflandırması yapılabilir. 
 

 Toprak zeminlerde 
 

Yumuşak toprak: Gevşek toprak, bitkisel toprak, kum, gevşek silt vb. zeminler her 

türlü kazı makinesi kullanılarak veya bel küreği ve kürekle kazılabilir. 
 

Sert toprak: Kil, kumlu kil, çakıllı kil, taşlı toprak vb. zeminler her türlü kazı 

makinesi kullanılarak veya kazmanın yassı ve ara sıra sivri ucu ile kazılıp kürekle atılabilir. 
 

 Küskülük zeminlerde 

 

Yumuşak küskülük: Toprak, sert kil, yumuşak marn, yumuşak tüfler ve benzerleri ile 

0,1 m³ kadar büyüklükteki her cins moloz taşlar her türlü kazı makinesi kullanılarak veya 

kazmanın sivri ucu ve ara sıra keski, kama ve tokmak ile kazılabilir. 
 

Sert küskülük: Çok ayrışmış yapıdaki kayaçlar, zayıf çimentolu yumuşak yapıdaki 

konglomeralar, konsolide olmuş marn, kil, kompakt kil, çok çatlaklı sist, grovak ve benzeri 

çürük kayalarla 0,1-0,4 m³ büyüklükteki her cins kaya parçaları her türlü kazı malzemesi 

kullanılarak veya kazmanın sivri ucu, keski, kama, tokmak ve kırıcı tabanca ile kazılabilir. 
 

 Kayalık zeminlerde 
 

Yumuşak kaya: Kayaçlar ile 0,4 m³ büyük blok kayalar keski, kırıcı tabanca veya 

patlayıcı madde kullanılarak kazılabilir. 
 

Sert kaya: Kalın tabaka ve kitle hâlindeki kayaçlar ve 0,4 m³ büyük kaya blokları 

patlayıcı madde kullanılarak atılıp kırıcı tabanca ile parçalanarak sökülebilir. 
 

1.3.2. Yarmalarda Kazı Çalışmaları 
 

Topografik kotun (siyah kot) proje kotuna (kırmızı kot) getirilmesi ya da yolun 

oturacağı yerde uygun olmayan zayıf tabi zemin tabakasının kaldırılması için yapılacak 

makineli veya makinesiz her türlü kazıya yarma kazısı denir. 
 

Yarma kazısı esnasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek şev stabilite problemleri en 

aza indirilmelidir. Bu amaçla yapılan kazılar sonucunda meydana gelen yarma eğimlerinin 

herhangi bir zemin problemine (heyelen, toprak kayması vb.) meydan vermeyecek şekilde 

düzenlenmesi gereklidir. Bu gibi durumlarda yarma kazısı sırasında uygulanacak yöntem 

projeci ve saha mühendisinin uygun göreceği aşağıdaki metotlardan bir veya birkaçını 

seçerek uygulayabilir. 
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Şekil 1.4: Akıcı zeminlerde şev eğimlerinin               Şekil 1.5: Palyeli şev tanzimi    

                     yeterince yatırılması 

 

Şekil 1.6: Beton veya kimyasal enjeksiyon       Şekil 1.7: İstinat ve duvarlı şev kazısı                            

 yapılarak stabilitesi  arttırılan şevde kazı yapılması 

 

Şekil 1.8: Kazıklı sistemle stabilitesi artırılan şevde kazı yapılması 

1.3.3. Yarmalarda Taş Düşmelerine Karşi Koruma ve Yarma Taramasi 
 

15 cm’den büyük kaya parçaları veya bloklarının ana kayadan koparak aşağı 

düşmelerine taş düşmeleri denir. Düşen taşın büyüklüğüne ve demir yolu hattında raylı 

sistemler trafiğini engelleyici konumuna göre hat üzerinde raylı sistemler trafiği emniyetini 

tehlikeli duruma sokabilir. 
 

Taş düşmesi hadiseleri arazinin litolojik yapısına, yüzey morfolojisine ve yamaç 

eğimine bağlı olarak meydana gelmektedir. 
 

1 
3 

2 
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Arazi litolojik yapısının sedimanter, volkanik veya metamorfik kayaçlardan oluşması, 

günlenmenin etkisiyle alterasyona uğrayarak kayaçlarda çatlamalar, bozulmalar oluşmakta 

ve bu oluşan yeni çatlaklar veya kayacın yapısında bulunan tektonik hareketler sonucu 

oluşan çatlak ve eklem takımlarına suların sızması sonucu donarak kayaç bloklarını ana 

kayadan koparır, blokların bağımsız hâlde serbest şekle geçmesine neden olur. 
 

Serbest hâldeki kaya parçaları veya askıda bulunan kayaç parçaları yamaçların 

topografik eğiminin dike yakın olması, yüzeysel erozyonun etkisiyle kayaç bloklarını askıda 

tutan destek kısımlarını aşındırarak kayaçları gravite etkisiyle yamaç aşağı serbest hâlde taş 

düşmeleri oluşur. Morfolojik olarak dik yamaçlı dağ ve tepe etekleri, vadilerde ve yüksek 

yarmalarda, kayalık bölgelerde görülür. 
 

Yarma yüzeylerinde küçük ebattaki taşların düşmesinin önlenmesi için galvanizli 

telden yabılmış tel ile yüzey kaplaması yapılır. Yapılan bu kaplamalar yarma yüzeyin 

erozyonlarını önleyeceği gibi yarma hendeklerine düşecek taşları engelleyerek yarma 

hendeklerinin temiz kalmasını sağlar. Ancak yarma yüzeylerine tel ile yapılan bu kaplamalar 

daha büyük ebattaki taşları tutamaz.  
 

1.3.3.1. Yarma Taramasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Yarma yüzeylerinde düşecek durumdaki kayaçların ilkbahar ve sonbahar 

mevsimlerinde taraması yapılır. Düşürülecek kayaçların büyüklüklerine göre yolda tedbirler 

alınır. Yola zarar verebilecek büyüklükteki kayaçların düşürülmesinde ve dinamit 

lokumunun kullanılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir: 
 

 Yol seyrüsefere kapatılır, bölge zaman izni alınır veya yol kestane fişekleri ile 

emniyete alınır (bağlanır). 
 

 Tahmini olarak kayaçların düşebileceği kesimdeki rayların ve traverslerin zarara 

uğramaması için yolun üzeri hurda traverslerle örtülür. 
 

 Düşürülecek kayaçların sırası belirlenmelidir. Örneğin yüksekteki kayaçlar 

öncelikle düşürülmelidir çünkü aşağıdaki kayaçların düşürülmesi esnasında 

yukarıdaki kayaçlar tehlike yaratabilir. 
 

 Yarma yüzeylerine çıkacak elemanlar düşme tehlikesine karşı yukarıdan halatla 

bağlanmaktadır. Ayrıca aşağıdaki elemanlar da emniyete alınmalıdır. 
 

 Tarama işlemleri tamamlandıktan sonra yol üzerine konulan traversler ve 

düşürülen kayaçlar seyrüsefer emniyetini sağlayacak şekilde gabari dışına 

taşınmalıdır. 
 

 Dağ yamaçlarında bulunan büyük kaya parçaları izlenmeli, büyük çatlaklara 

cam levha yapıştırılmak suretiyle hareketler izlenerek tehlikeli durumlar ilgili 

makamlara bildirilmelidir. 
 

 Altları oyulan büyük kaya parçalarının aşınan kısımları duvar yapılarak 

beslenir. 
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1.4. Dolgular ve En Kesiti 
 

Demir yolu güzergâhının geçtiği doğal arazide, arazi kotunun (siyah çizgi) yol 

kotundan (kırmızı çizgi) düşük olduğu bölümlerde, çukur yerlerin doldurularak siyah kotun 

kırmızı kot seviyesine çıkarıldığı imalatlara dolma adı verilir. 
 

Dolma şevinin eğimi normalde 2/3’tür. Ancak kullanılan stabilize malzemesinin 

özelliklerinin düşük olduğu yerlerde şev eğimi azaltılabilir. Dolgular, dolgu yapmaya uygun 

yerlerden alınan malzeme ile doldurulur. 
 

 

Şekil 1.9: Devlet tipi yeni hatlarda dolma en kesiti 

Çamur, bataklık toprağı, ağaç kökü, dal ve otlarla karışık topraklar dolgu yapımında 

kullanılmamalıdır. Dolgu yapılan yerlerde şev eteklerine kültürel tahkimat, pere kaplama 

veya istinat duvarı gibi tahkimatlar yapılabilir. Çöken, kayan veya sele maruz kalan dolgular 

yolun seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşüreceğinden dikkat edilmelidir. 
 

1.4.1. Dolgu Takviyesi 
 

Dolgularda platformu teşkil eden dolgu malzemesinin çeşitli nedenlerle (yağmur ve 

kar suları, rüzgâr) akması sonucu platformda daralmalar, bozulmalar meydana gelir. 

Neticede yola istenen ölçülerde balast banket tanzimi yapılamaz. Bu duruma gelmiş 

platformu normal ölçülere getirebilmek için özellikle yarma temizliğinden, elemeden çıkan 

toprak ve kaya parçaları dolguda kullanılabilir içerikte ise bozulan kesimlere dökülmek 

suretiyle dolgu takviyesi yapılır. Dolgu şevlerinde bu tür deformasyonların önlenmesi için 

hurda ray ve traverslerden faydalanmak mümkündür. 
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Yapılan etütler sonucu seçilen malzeme genel olarak aşağıda belirtilen şartları 

sağlamalıdır. Dolgu yapılacak malzeme içerisinde; 
 

 Bitkisel toprak, 

 

 Ağaç, çalı, kök ve benzeri organik maddeler, 

 

 Kömür, kömür tozu dâhil içten yanması söz konusu olan malzeme, 

 

 Bataklık veya suyla doygun hâle gelmiş killi marnlı zeminler, 

 

 Süprüntü enkaz gibi maddeler, 

 

 Suyla kolayca ufalanarak oturmalara neden olacak malzeme, 

 

 Karlı buzlu ve donmuş topraklar, 

 

 Ağırlıkça % 20’den fazla jips bulunmayan malzeme olma şartları sağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yarma ve dolgu platformu oluşturunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 Yarmalarda kazı çalışması yapınız. 
 

 Yarma platformu oluşturunuz. 
 

 Yarmalarda taş düşmelerine karşı önlem 

alınız.  
 

 Yolu seyrüsefere kapatınız. 

 Tahmini olarak kayaçların 

düşebileceği kesimdeki 

rayların ve traverslerin zarara 

uğramaması için yolun 

üzerini hurda traverslerle 

örtünüz. 

 Düşürülecek kayaçların 

sırasını belirleyiniz. 

 Yarma yüzeylerine çıkacak 

elemanların düşme 

tehlikesine karşı yukarıdan 

halatla bağlanmalarını 

sağlayınız. Ayrıca aşağıdaki 

elemanları da emniyete alınız.  

 Dağ yamaçlarında bulunan 

büyük kaya parçalarını 

izleyiniz. 

 Altları oyulan büyük kaya 

parçalarının aşınan 

kısımlarına duvar yaparak 

besleyiniz. 
 

 Dolgu platformu oluşturunuz. 

 

 Dolgu takviyesi yapınız. 

 Bölge zaman izni alınır veya yol 

bağlanır. 

 

 Yüksekteki kayaçlar öncelikle 

düşürülmelidir çünkü aşağıdaki 

kayaçların düşürülmesi esnasında 

yukarıdaki kayaçlar tehlike 

yaratabilir. 

 

 Tarama işlemleri tamamlandıktan 

sonra yol üzerine konulan traversler 

ve düşürülen kayaçlar seyrüsefer 

emniyetini sağlayacak şekilde gabari 

dışına taşınmalıdır. 

 

 Büyük çatlaklara cam levha 

yapıştırılmak suretiyle hareketler 

izlenerek tehlikeli durumlar ilgili 

makamlara bildirilmelidir. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Platform oluşturmaya başlamadan önce yolu seyrüsefere kapatınız 

mı? 
  

2. Tahmini olarak kayaçların düşebileceği kesimdeki rayların ve 

traverslerin zarara uğramaması için yolun üzerini hurda traverslerle 

örttünüz mü? 
  

3. Düşürülecek kayaçların sırasını belirlediniz mi?   

4. Yarma yüzeylerine çıkacak elemanların düşme tehlikesine karşı 

yukarıdan halatla bağlanmalarını sağladınız mı?  
  

5. Dağ yamaçlarında bulunan büyük kaya parçalarını izlediniz mi?   

6. Altları oyulan büyük kaya parçalarının aşınan kısımlarına duvar 

yaparak beslediniz mi? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRM 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Yarma şevlerinin heyelan oluşmaması için gerektiğinde drenaj, pere kaplama veya 

kültürel tahkimat gibi önlemler alınabilir. 

2. (   ) Redüvit kesit iki tarafında balast tutucu duvar bulunan yarmalardaki enine 

kesitlere redüvit kesit denir. 

3. (   ) Gevşek toprak, bitkisel toprak, kum, gevşek silt vb. zeminler keski, kırıcı tabanca 

veya patlayıcı madde kullanılarak kazılabilir. 

4. (   ) Kayaçlar ile 0,4 m³ten büyük blok kayalar zeminler her türlü kazı makinesi 

kullanılarak veya bel küreği ve kürekle kazılabilir. 

5. (   ) Topografik kotun (siyah kot) proje kotuna (kırmızı kot) getirilmesi için yapılacak 

makineli veya makinesiz her türlü kazıya yarma kazısı denir. 

6. (   ) Taş düşmesi hadiseleri arazinin litolojik yapısına, yüzey morfolojisine ve yamaç 

eğimine bağımlı olarak meydana gelmektedir. 

7. (   ) Düşürülecek kayaçların sırası belirlenmeli, aşağıdaki kayaçlar öncelikle 

düşürülmelidir.  

8. (   ) Dolgu, platform meydana getirilirken seçilen güzergâh üzerinde bulunan 

boşlukların doldurularak geçilmesi işlemidir. 

9. (   ) Çamur, bataklık toprağı, ağaç kökü, dal ve otlarla karışık topraklar dolgu 

yapımında kullanılabilir. 

10. (   ) Dolgu yapılan yerlerde şev eteklerine kültürel tahkimat, pere kaplama veya istinat 

duvarı gibi tahkimatlar yapılabilir. 
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tünellerin deformasyonlarının 

kontrolünü yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bu faaliyet öncesinde demir yolu yol atölyesine giderek tünellerin bakım 

yöntemleri hakkında bilgi edinip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. TÜNELLERDEKİ DEFORMASYONLARIN 

KONTROLÜNÜ YAPMAK 
 

2.1. Tüneller 
 

Demir yolu güzergâhının geçtiği doğal arazide, arazi kotunun (siyah çizgi) yol 

kotundan (kırmızı çizgi) çok fazla yüksekte kaldığı ve yarma oluşturma maliyetlerinin 

yüksek boyutlara ulaştığı bölümlerde, arazinin delinmesi suretiyle oluşturulan iki ucu açık 

geçitlere tünel denir.  
 

Uzun tünellerde k artışı yönüne göre her 50 metrede bir sağda sonra solda olmak üzere 

korunma yuvaları yapılır. Görevli personel tren geçerken korunma yuvalarına sığınır. 

Korunma yuvaları, görünmeleri açısından kireçle boyanır. Tüneller k artışı yönüne göre 

artarak numaralandırılır. Tünel numaraları genelde tünelin her iki başında ve üstte bulunan 

kilit taşı üzerine oymalı olarak yazılır. Bu oymalı numaralar üzerleri siyah boya ile 

boyanarak belirgin hâle getirilmelidir. Ancak uygulamada kilit taşı üzerindeki numaralar 

yüksekte olduğundan siyah boya ile tünellerin giriş ve çıkışına sağ ve sol yanlarınada tünel 

numaraları yazılmaktadır. 
 

Çeşitli tünel şekilleri olmakla birlikte demir yollarında taş düşmeleri ile kar ve çığlara 

karşı korunmak için özel tipte kar ve çığ tünelleri yapılır. 
 

Tünellerde yolun bakım ve tamir esnasında gabaride daralmalar meydana geldiğinden 

Avrupa’da ve ülkemizde  özellikle Marmaray  Projesi’nde yapılan tünellerde yollar balastsız 

inşa edilmektedir.. 
 

Tüneller raylı sistemlerin ilk inşaası esnasında kesme ve kaba yönü taşlar 

kullanılmıştır. Günümüzde ise tüneller betonarme olarak inşa edilmektedir. Betonarme tünel 

inşaası yapılırken 5-10 m’lik mesafe gidildiğinde tünel üstünden kendini tutamayan parçaları 

tutturmak için 1-2 cm’lik beton püskürtülerek bu parçalar sabitlenir. Daha sonra 50 cm 

aralıklarla ankraj çubukları tavana ve duvara sabitlenir. Bu ankraj çubuklarına demir 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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donatıları veya 10 mm kalınlığında 200x300 mm ebadında sac levhalar bağlanır. Demir 

donatılarının altına tünel kalıp denilen kalıp sistemi yerleştirilir ve basınçlı bir şekilde beton, 

kalıba püskürtülür. Kalıp tokmaklanır veya vibre edilerek betonun sıkıştırılması sağlanır. 

Hava şartlarına göre beton koruma altına alınır. Kalıplar 4 ile 7 gün içinde sökülür. (Beton 

mukavemetinin yüzde yetmişini yirmi sekiz günde tamamladığı bilinmektedir.). Bu bekleme 

süresi içinde tünel açılmaya devam edilir. Yine 5-10 m kazı yapıldıktan sonra sökülen kalıp 

buraya takılır aynı işlem tekrarlanır. 
 

 

 

    

       

Resim 2.1: Tünel imalat çalışmaları 

2.1.1. Tünellerin Elemanları 
 

Tünellerin giriş ve çıkışında yol eksenine dik inşa edilen, üzerinde dağdan gelen suları 

yolun soluna ve sağına akıtan barbakan delikleri bulunan yüksek ve geniş duvarlara ted 

duvarı denir. 
 

Tünellerin çoğunun içi kâgir ile kaplıdır. Kaplamalar genellikle 5-7 m’lik parçalar 

hâlinde yapılır. Bu parçaların her birine ano adı verilir.  
 

Tünelin en geniş yeri ayakla kemerin birleştiği yer olup buraya üzengi adı verilir.  
 

Tünellerde tünel kaplamaları arkasında biriken yer altı sularının tünel kaplamasına 

zarar vermeden drene edilmesini sağlamak için kaplamalarda barbakan delikleri bırakılır. 
 

Barbakan deliklerinden veya çeşitli sebeplerle tünel içerisine gelerek biriken suların 

yola zarar vermeden tünel dışına akıtılmasını sağlamak için drenaj kanalları açılır.  
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Tünelin bulunduğu dağ ve tepelerin yüzeylerinden gelen yağmur ve kar sularının tünel 

içerisine girmeden uzaklaştırılmasını sağlamak için kafa hendekleri yapılır. 

 

Şekil 2.1: Tünel kesiti 

2.2. Tünel İçinde Görülen Deformasyonlar 
Tünelde; 

 Tünel kaplamasında enine ve boyuna çatlaklar, 
 

 Tünel kaplamasında çatlamalarla birlikte kabarmalar, 
 

 Kabuk atma, taş düşmeleri, 
 

 Tünel ekseninin kayması, 
 

 Kilit taşında ayrılmalar (taş kaplama tünellerde) 
 

 Derz dolgularının düşmesi, 
 

 Tünel kaplamasının özelliğini kaybetmesi, 
 

 Tünel tabanının kabarması gibi deformasyonlar görülür. 



 

 18 

   

Resim 2.2: Tabliyeli bir tünel girişi 

2.2.1. Zeminde veya Radyede Oluşan Deformasyonlar 
 

Zeminin cinsine bağlı bozulmalardan hariç, etki ile bozulanlar da vardır. Bunları şöyle 

sıralayabiliriz:  

 Üzerine gelen yükle ve titreşimlerle oluşan bozulmalar 

 Çevrede oluşan yer kayması 

 Depremle oluşan çatlama vb. tehlikeler 

 Yeraltı suyu çekilmesi veya oluşması ile oluşan göçükler 

 Mevsim şartları ile oluşan zemin ufalanmaları 
 

Yukarıdaki sebebleri daha da çoğaltabiliriz.  
 

Bizim mıntıkamızda önce bu sebeplerle olan bozulma, tahrip veya tehlike arz 

edebilecek yerleri aramamız ve yapabileceğimiz tedbirleri uygulamamız gerekir. Resim 

2.2’de tabliyeli bir tünel girişi görülmektedir. Zeminden gelen ve şevden gelen suların drene 

edilmesi için küçük bir kanal açılmıştır. 
 

2.2.2. Ortamda Oluşan Deformasyonlar 
 

 Su sorunu: Su bulunduğu yere haraketlilik kazandıran bir özelliğe sahiptir. 

Bulunduğu yerdeki toprağa hareket kazandırmasının yanı sıra onun özgül 

ağırlığını da artırır. Suyun tünelde görüldüğü yer, tehlikelerin belirti yeridir. 

Tünel dışındaki su boşaltma deliklerine barbakan denilir. Bunların açık işler 

olmaları gereklidir. 

   

Resim 2.3: Tünellerde barbakan 
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 Gaz sorunu: Tüneller kısa ise hava sirkülasyonu kendiliğinden oluşur. Uzun 

tünellerde, metrolarda veya 200 metrenin üstünde uzunluğa sahip çift eğimli 

tünellerde havalandırma bacaları verilmelidir çünkü bu pencereler tünel içi 

havalandırma görevi yapacaktır. Lokomotiflerimiz elektrikli değilse 

bacalarından verdikleri egzoz gazları zamanla tünel içi tehlikelere davettir. 

Dikkatli olunmasa grizu patlamalarına sebep olacak gaz birikintisi bile olabilir. 

Bacaların kontrolleri düzenli olarak  yapılmalıdır.  

 

Resim 2.4: Dikey tünel bacası 

Tünel içinde fazla bir nem bulunur. Nem, tünel yüzeylerini etkiler. İyi havalanan bir 

tünelde yüzey bozulmaları olmaz. Bacalarımız dış tesirler, otlar, heyelenlar, şevler ve benzeri 

etkilerle her yaz tıkanır ve görev yapmaz duruma gelir. Bir tünelde bir tane baca olmayıp çok 

sayıda da karşımıza çıkabilir.  
 

2.2.3. Zamana Bağlı Olarak Oluşan Deformasyonlar. 
 

Bu tip deformasyonlar genelde tünel kaplamasının özelliğini kaybetmesi sonucu taş 

kaplamalı tünellerde derz aralarının boşalarak taş düşmeleri şeklinde, betonarme tünellerde 

beton içine sızan suların donması sonucu kaplamada meydana gelen dökülmeler şeklinde 

görülmektedir. Önlem alınmadığı takdirde tünel kaplamasının taşıyıcı özelliği zamanla 

azalacak ve göçük olayının meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır. 
 

2.3. Tünel Muayenelerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Alınacak 

Önlemler 
 

Tünel muayenelerini tünel içinde ve tünel dışında yapılacak muayene olarak iki grupta 

inceleyebiliriz. 
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2.3.1. Tünel İçinde Yapılacak Muayeneler 
 

Tünel içinde yapılacak muayeneler; 
 

 Tünel içinde çatlaklar var ise çatlakların yeri ve çatlak aralıklarının bir sabit 

noktaya bağlanarak izlenmesi ve gözlenmesi, gözlenen çatlaklarda bir önceki 

muayeneye göre ilerleme olup olmadığının kontrol edilmesi, 
 

 Taş kaplama tünellerde derz dolgularının özelliğini kaybedip kaybetmediği ve 

taş düşmelerinin olup olmadığının kontrol edilmesi, 
 

 Tünelde gözle görülür deformasyonların olup olmadığının kontrol edilmesi, 

varsa gözetim altına alınması ve yapılan gözlemlerin tünel muayene fişine 

işlenmesi, deformasyonların nedenleri hakkında bölge yetkililerinin görüşlerinin 

alınması, 
 

 Drenaj kanallarının sağlam ve temiz olup olmadığının kontrol edilmesi, drenaj 

kanalları arızalı ve temiz değilse temizlenerek onarılması, 
 

 Barbakan olmadığından tünel içerisine su geliyorsa veya mevcut barbakanlar 

yeterli değilse yeni barbakan açılmasının istenmesi, barbakanlar çalışmıyor ise  

barbakanların çalışır hâle getirilmesi, 
 

 Tünel gabarisinde değişiklik olup olmadığının kontrol edilmesi, 
 

 Görülen diğer aksaklıkların tünel muayene fişine işlenmesidir. 
 

2.3.2. Tünel Dışında Yapılacak Muayeneler 
 

Tünel dışında yapılacak muayeneler; 
 

 Kar tünellerinde şap sıvalarının kontrol edilmesi, dökülmüş veya çatlamış 

kısımların tespiti, 
 

 Tünel üzerinde yüzey sularının birikmesine ve göllenmesine sebep olacak düz 

alanlar mevcutsa gerekli drenaj kanalları açılarak yüzey sularının akıtılmasının 

sağlanması, mevcut drenaj kanalları varsa bozuk kısımların onarılması, 
 

 Tünelin açılmış olduğu kesim akarsu veya deniz kenarında ise kıyı 

oyulmalarının olup olmadığının kontrol edilmesi, aşırı miktarda kıyı oyulması 

varsa bildirilmesi, 
 

 Tünel üzerindeki zeminde çatlakların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, 

çatlak var ise çatlağın boyutlarının (genişliği, uzunluğu, derinliği, çatlak yönü 

vb.) ölçülmesi gereklidir. Bu çatlaklar, zemin toprak ise bentonit veya benzer 

bir malzeme ile doldurularak tokmakla sıkıştırılması gerekir. Önceki 

muayenede belirlenen çatlakların büyüyüp büyümediğinin kontrol edilmesi, 
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 Tünel zemini kaya ise taş düşmesi ve blok ayrılmalarının bulunup 

bulunmadığının kontrol edilmesi gerekir. Taş düşme olayları sık sık meydana 

geliyor ise düşen taşların yaklaşık boyutlarının tespiti ile tünel muayene fişine 

işlenmesi, 
 

 Tünel girişinde ted duvarı ve şevlerdeki taş kaplamaların kontrol edilmesi, 
 

 Tünel zemininde tespit edilen diğer olumsuzlukların tünel muayene fişine 

işlenmesidir. 
 

2.4. Tünellerde Bakım Usülleri ve Koruma Tedbirleri 
 

Tüneller doğal veya yapay birer geçittir. Her varlık, geçitten yararlanmak ister. 

Tünellerden faydalananlar tehlikeyi de yanında getirir. Tünelin sağlıklı bir şekilde hizmet 

verebilmesi için bir dizi önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemleri bakımlar ve kontroller 

yani muyeneler diyerek inceleyelim.  
 

2.4.1. Tünellerin Bakım Usülleri 
 

Tüneller mühendislik harikalarıdır. Taşıma özelliği ile iş görürler. Taşıma hesaplarını 

zorlayacak, tüneli tehdit edecek sebepleri bilmemiz, bunlara tedbir almamız gereklidir. 

Bakım metotları bu sebeplere göre ortaya çıkar. Bakım metotlarını şöyle sıralayabiliriz:  
 

 İlaçlama ile bakım: Tünelimizin içinde oluşacak istenmeyen böceklenme, 

mantarlanma, ot büyümeleri kuş yuvalanmalarına karşı ilaçlanması (biyolojik 

bakımına) ihtiyaç vardır. Tüneller en az senede bir defa ilaçlanmalıdır. 
 

 İnşaat bakımı: Sistemli kontroller sonucunda tünelimizin neresinde ne gibi 

tadilatlar yapılması gerektiği ortaya çıkar. Tünelin taşıyıcı aksamı ön plandadır. 

Malzeme bozulmaları, ufalanmaları, yorulmaları raporlarla belirlenir. Onarım 

ile ilgili işler gerekli mercilere devredilir. Kontrollerde küçük çaplı imkânlarla 

da inşaat işleri yapılır. Büyük işler yol trafiğe kapatılıp iş makineleri ve araç 

gereçlerle büyük onarım olarak yaptırılır. 
 

 Tesisat bakımı: Tünel içinde bulunan tesisatlar kullanımdan, zamandan veya 

benzer sebeplerden dolayı zarar görerek iş görmez duruma gelebilir. Tünel içi 

tesisatlara bakım şarttır. Tesisat bakımlarını kendi alanlarında uzmanları yapar. 

Kısmi hatalar kontrollerde belirlenir ve bakımı yapılır. 
 

 Elektrik tesisatının bakımı:  Tünel içinde aydınlatma veya elektrikli trenler 

için yüksek gerilim tesisatı bulunur. Bu tesisatlar kullanımdan veya başka 

etkilerden zarar görerek iş görmez hâle gelebilir. Bunların can güvenliği 

açısından açıkta kalması, kopması çok tehlikelidir. İlk kontrollerimizde bunlar 

gözden geçirilir. 
 

 Havalandırma tesisatının bakımı: Tünelimiz yer üstünde kısa mesafeli bir 

tünel ise havalandırma doğal olarak kendiliğinden oluşur. Eğim yapısı olan 
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uzun tünellerde baca gereklidir. Bacalar hava akımı sağlayarak insanoğluna 

ferah bir ortam sağlar. 
 

 Isıtma ve soğutma tesisatının bakımı: Yeraltında ilerleyecek olan tren, içinde 

taşıdığı insanlara ferah bir hava sunmalıdır.  Tren havayı da tünel içinden sunar. 

Tünel yeterli havalandırılmazsa sıcak veya soğuk bir hava oluşur. Bunu 

dengeleyebilmek için ayrı bir tesisat çekilir. Klima veya kalorifer tesisatları 

döşenir. Bu tesisatlı tünelleri metrolarda görme imkânı vardır.  
 

 Kanalizasyon, drenaj tesisatının bakımı: Tünel içinde oluşan yer altı 

sularının tünel içinden kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Bunun için 

yapılan tesisin kontrol altında tutulması gereklidir. Kimi zaman dalgıç 

pompalarla uzaklaştırılan sıvılar, dalgıç motor veya tulumbasının sık sık 

bozulmasına neden olmaktadır. 
 

2.4.2. Tünellerde Koruma ve Bakım Tedbirleri 
 

Tünel bakımında dikkat edilecek hususlar şunlardır: 
 

 Tünel kaplaması taş kaplama cinsinden ise tünel içi derz dolgularından 

özelliğini yitirmiş olanlar yenilenmelidir. Derz dolguları yenilenmediği zaman 

tünel kaplamasında taş düşmeleri ve onarılması güç olan deformasyon ve 

arızalar meydana gelebilir. 

 Tünel içine gelen suların (zemin sularının) tünele zarar vermeyecek şekilde 

drene edilerek tünel dışına deşarjı sağlanmalıdır. 

 Tünel kaplaması arkasındaki zemin sularının alınmasında kullanılan 

barbakanlar mutlaka temiz ve çalışır durumda olmalıdır. 

 Tünel içindeki drenaj kanallarının barbakanlardan gelen suların yola zarar 

vermesini önlemek için açık durumda olması, kapanmışsa temizlenmesi 

gereklidir. 

 Tünel kaplamasındaki çatlaklar takibe alınarak izlenmelidir. 

 Tünel kaplamasında taş düşmeleri görüldüğünde taşın düşme sebebi derz 

dolgularının özelliğini yitirmesi ise derhal derz dolguları yenilenmeli, düşen taş 

bölgesi onarılmalıdır. 

 Tünel kaplamasında kabarma ve şişmelerden dolayı taş düşmeleri görülürse 

zaman kaybedilmeden tünel kaplaması çelik iksalar ile takviye edilmeli, uzman 

kişilerce gerekli araştırmalar yapılarak tünel onarımı yapılmalıdır. 

 Tünel üstü zemininde yüzey suları drenaj kanalları ile bölgeden 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Demir yollarındaki tünellerin büyük bir çoğunluğu yamaç tüneli şeklindedir. 
 

Dolayısıyla bu zeminlerde, zeminin cinsine bağlı olarak yamaç akmaları kısmi 

heyelanlar görülmektedir. Zemin denge durumundadır. Böyle denge durumundaki tünel 

zemininin; 
 

 Yamaç şev topuğunun dere, akarsu veya deniz etkisiyle aşındırılarak denge 

durumda suyun aşındırıcı etkisini azaltmak en önemli tedbirdir. 
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 Mevsim şartlarının uygun koşullarda olmaması nedeniyle zeminin aşırı doygun 

olması, topografik eğimin fazla olması ve gravite etkisiyle tünel zemininde 

heyelan görülmesi hâlinde ise heyelanın işleyiş mekanizması bulunur ve en 

önemli faktör hangisi ise ondan başlanarak diğer faktörler ortadan kaldırılır. 

 

Resim 2.5: Yamaç Tüneli 

 Bu faktörler; 

 Zeminin aşırı doygun olması (Drenaj kanalları yapılarak zemin 

kurutulmaya çalışılmalıdır.), 

 Topografik eğimin düzenlenmesi (şev dizaynı) tünel üstü yüklerin tanzim 

edilerek heyelan mekaniğinin bozulması, 

 Kültürel tahkimat çalışmalarının yapılması, 

 Dolgu, imla ve yarmalarda kısmi akma ve dökülmelere karşı istinat 

duvarlarının yapılmasıdır. 

 

Resim 2.6: Metro tüneli 
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YTünel deformasyonlarının kontrolünü yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tünellerin iç yüzeylerindeki 

deformasyonların kontrolünü yapmak  
 

 Tünel içinde çatlaklar var ise 

çatlakların yerini ve çatlak 

aralıklarını bir sabit noktaya göre 

gözleyiniz.  
 

 Taş kaplama tünellerde derz 

dolgularının özelliğini kaybedip 

kaybetmediğini ve taş düşmelerinin 

olup olmadığını kontrol ediniz. 
 

 Tünelde gözle görülür 

deformasyonların olup olmadığını 

kontrol ediniz.  
 

 Drenaj kanallarının sağlam ve temiz 

olup olmadığını kontrol ediniz.  
 

 Barbakan olmadığından tünel 

içerisine su geliyorsa veya mevcut 

barbakanlar yeterli değilse yeni 

barbakan açılması için gerekli 

girişimlerde bulununuz. 

Barbakanlar çalışmıyor ise çalışır 

hâle getiriniz. 
 

 Tünel gabarisinde değişiklik olup 

olmadığını kontrol ediniz. 
 

 Görülen diğer aksaklıkların tünel 

muayene fişine işleyiniz. 
 

 Tünellerin dış yüzeylerindeki 

deformasyonların kontrolünü yapmak  
 

 Kar tünellerinde şap sıvalarını 

kontrol ediniz. Dökülmüş veya 

çatlamış kısımları tespit ediniz. 
 

 Tünel üzerinde yüzey sularının 

 Gözlenen çatlaklarda bir önceki 

muayeneye göre ilerleme olup 

olmadığının kontrol ediniz. 

 

 Tünellerde deformasyon var ise gözetim 

altına alıp yapılan gözlemleri tünel 

muayene fişine işleyiniz. 

 

 Deformasyonların nedenleri hakkında 

bölge yetkililerinin görüşlerini alınız. 

 

 Drenaj kanalları arızalı ve temiz değilse 

temizleterek onarılmasını sağlayınız. 

 

 Aşırı miktarda kıyı oyulması varsa 

bildiriniz. 

 

 Çatlak var ise çatlağın boyutlarının 

(genişliği, uzunluğu, derinliği, çatlak 

yönü vb.) ölçülmesi gereklidir. Bu 

çatlaklar, zemin toprak ise bentonit veya 

benzer bir malzeme ile doldurularak 

tokmakla sıkıştırılmalıdır. 

 

 Taş düşme olayları sık sık meydana 

geliyor ise düşen taşların yaklaşık 

boyutlarını tespit ediniz ve  tünel 

muayene fişine işleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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birikmesine ve göllenmesine sebep 

olacak düz alanlar mevcutsa gerekli 

drenaj kanalları açılarak yüzey 

sularının akıtılmasını sağlayınız, 

mevcut drenaj kanalları varsa bozuk 

kısımları onarınız. 
 

 Tünelin açılmış olduğu kesim 

akarsu veya deniz kenarında ise kıyı 

oyulmalarının olup olmadığının 

kontrol ediniz. 
 

 Tünel üzerindeki zeminde 

çatlakların bulunup bulunmadığının 

kontrol ediniz. Önceki muayenede 

belirlenen çatlakların büyüyüp 

büyümediğini kontrol ediniz. 
 

 Tünel zemini kaya ise taş düşmesi 

ve blok ayrılmalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz.  
 

 Tünel girişinde ted duvarı ve 

şevlerdeki taş kaplamaları kontrol 

ediniz. 
 

 Tünel zemininde tespit edilen diğer 

olumsuzlukları tünel muayene fişine 

işleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tünel içinde çatlaklar var ise çatlakların yerini ve çatlak aralıklarını 

bir sabit noktaya göre gözlediniz mi?  
  

2. Taş kaplama tünellerde derz dolgularının özelliğini kaybedip 

kaybetmediğini ve taş düşmelerinin olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

3. Tünelde gözle görülür deformasyonların olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

4. Drenaj kanallarının sağlam ve temiz olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

5. Barbakan olmadığından tünel içerisine su geliyorsa veya mevcut 

barbakanlar yeterli değilse yeni barbakan açılması için gerekli 

girişimlerde bulundunuz mu? 
  

6. Tünel gabarisinde değişiklik olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

7. Kar tünellerinde şap sıvalarını kontrol ettiniz mi? Dökülmüş veya 

çatlamış kısımları tespit ettiniz mi? 
  

8. Tünel üzerinde yüzey sularının birikmesine ve göllenmesine sebep 

olacak düz alanlar mevcutsa gerekli drenaj kanalları açılarak yüzey 

sularının akıtılmasını sağladınız mı? 
  

9. Tünelin açılmış olduğu kesim akarsu veya deniz kenarında ise kıyı 

oyulmalarının olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

10. Tünel üzerindeki zeminde çatlakların bulunup bulunmadığının 

kontrol ettiniz mi? Önceki muayenede belirlenen çatlakların büyüyüp 

büyümediğinin kontrol ettiniz mi? 
  

11. Tünel zemini kaya ise taş düşmesi ve blok ayrılmalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

12. Tünel girişinde ted duvarı ve şevlerdeki taş kaplamaları kontrol 

ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
1. (   ) Yarma yapmanın pahalı olduğu yüksek kesimlerde, yarma yapmak yerine tepe ve 

dağların delinip iki ucu açık şekilde yapılan geçitlere tünel denir. 

2. (   ) Tünellerin içinde genellikle 5 m’lik parçalar hâlinde kaplamalara ano denir.  

3. (   ) Tünellerde tünel kaplamaları arkasında biriken yer altı sularının tünel kaplamasına 

zarar vermeden drene edilmesini sağlamak için kaplamalarda barbakan delikleri 

bırakılır 

4. (   ) Barbakan deliklerinden veya çeşitli sebeplerle tünel içerisine gelerek biriken 

suların, yola zarar vermeden tünel dışına akıtılmasını sağlamak için kafa hendekleri 

açılır.  

5. (   ) Tünelin bulunduğu dağ ve tepelerin yüzeylerinden gelen yağmur ve kar sularının 

tünel içerisine girmeden uzaklaştırılmasını sağlamak için drenaj kanalları yapılır. 

6. (   ) Taş kaplama tünellerde derz dolgularının özelliğini kaybedip kaybetmediği ve taş 

düşmelerinin olup olmadığını kontrol edilmelidir. 

7. (   ) Drenaj kanallarının sağlam ve temiz olup olmadığının kontrol edilmesi, drenaj 

kanalları arızalı ve temiz değilse temizlenerek onarılması gerekir. 

8. (   ) Tünel gabarisinde değişiklik olup olmadığı kontrol edilmese de olur. 

9. (   ) Tünelin içinde oluşacak istenmeyen böceklenme, mantarlanma, ot büyümeleri kuş 

yuvalanmalarına karşı ilaçlanması (biyolojik bakıma) ihtiyaç vardır. Tünel senede en 

az bir defa ilaçlanmalıdır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Platform oluşturmaya başlamadan önce yolu seyrüsefere kapattınız 

mı? 
  

2. Tahmini olarak kayaçların düşebileceği kesimdeki rayların ve 

traverslerin zarara uğramaması için yolun üzerini hurda traverslerle 

örttünüz mü? 
  

3. Düşürülecek kayaçların sırasını belirlediniz mi?   

4. Yarma yüzeylerine çıkacak elemanların düşme tehlikesine karşı 

yukarıdan halatla bağlanmalarını sağladınız mı?  
  

5. Dağ yamaçlarında bulunan büyük kaya parçalarını izlediniz mi?   

6. Altları oyulan büyük kaya parçalarının aşınan kısımlarını duvar 

yaparak beslediniz mi? 
  

7. Tünel içinde çatlaklar var ise çatlakların yerini ve çatlak aralıklarını 

bir sabit noktaya göre gözlediniz mi?  
  

8. Taş kaplama tünellerde derz dolgularının özelliğini kaybedip 

kaybetmediğini ve taş düşmelerinin olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

9. Tünelde gözle görülür deformasyonların olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

10. Drenaj kanallarının sağlamlıgını ve temizliğini kontrol ettiniz mi?   

11. Barbakan olmadığından tünel içerisine su geliyorsa veya mevcut 

barbakanlar yeterli değilse yeni barbakan açılması için gerekli 

girişimlerde bulundunuz mu? 
  

12. Tünel gabarisinde değişiklik olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

13. Kar tünellerinde şap sıvalarını kontrol ettiniz mi? Dökülmüş veya 

çatlamış kısımları tespit ettiniz mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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14. Tünel üzerinde yüzey sularının birikmesine ve göllenmesine sebep 

olacak düz alanlar mevcutsa gerekli drenaj kanalları açılarak yüzey 

sularının akıtılmasını sağladınız mı? 
  

15. Tünelin açılmış olduğu kesim akarsu veya deniz kenarında ise kıyı 

oyulmalarının olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

16. Tünel üzerindeki zeminde çatlakların bulunup bulunmadığının 

kontrol ettiniz mi? Önceki muayenede belirlenen çatlakların 

büyüyüp büyümediğinin kontrol ettiniz mi? 
  

17. Tünel zemini kaya ise taş düşmesi ve blok ayrılmalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

18. Tünel girişinde ted duvarı ve şevlerdeki taş kaplamaları kontrol 

ettiniz mi? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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