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Özet 
 

Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) yüksek işlenebilirliği sayesinde herhangi bir vibrasyon 

gerektirmeksizin kendi ağırlığı ile istenilen yere boşluksuz yerleşebilen, yerleşme esnasında 

ve sonrasında terleme ve ayrışma gibi sorunların görülmediği, ayrıca işlenebilirlik, dayanım 

ve dayanıklılık özellikleri açısından da yüksek performanslı bir betondur. Marmaray Projesi 

BC1 sözleşmesi kapsamında imalatları gerçekleştirilmiş olan batırma tüp elemanlarının uç 

çelik korumalı kısımlarının üretimi KYB ile yapılmıştır. Ayrıca, iki ayrı batırma tüpün 

birleşim yerlerinde kullanılan ve betonun uzun mesafede, yaklaşık 1400m, pompalanması 

talebini karşılayacak bir beton tasarlanmıştır. Bu makalede batırma tüp çelik korumalı uç 

kısımlarının imalatı ve tüp birleşim yerleri imalatlarına ait deneme dökümleri, elde edilen 

sonuçlar ve sahada uygulanmaları sırasındaki edinilen deneyimler sunulmuştur. 

 

 

Abstract 
 

Self compacting concrete (SCC) is classified as a high performance concrete owing to its 

workability, strength and durability. SCC can consolidate by its own weight to intended 

location without voids through its high workablity feature. Bleeding and segragation 

problems do not trouble with SCC during and after of its consolidation. Constructions of 

immersed tunnel end-shell parts are implemented by using of SCC within the Marmaray 

Project BC1 contract. As well, construction of joint parts of immersed tunnel elements are 

accomplished by another SCC designed with the ability of pumpablity to casting location of 

the distance approximately 1400m away. Trial castings, gained experiences and site 

applications of SCC are presented in this paper. 
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1. GĠRĠġ 
 

Marmaray Projesi T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları 

İnşaat Genel Müdürlüğü’ne (DLH) bağlı olan bir projedir. Proje üç ana kısıma 

ayrılmaktadır. Birinci kısımın sözleşmesi Boğaz Geçişi (BC1) olarak adlandırılmış olup 

Avrupa ve Asya yakalarındaki TCDD’nin mevcut banliyö hatlarının birbirine 

bağlanması amaçlanmıştır. İkinci kısımın sözleşmesi (CR3) TCDD’nin mevcut banliyö 

hatlarının yenilenmesini kapsamaktadır. Üçüncü kısım (CR2) ise proje kapsamında 

kullanılacak olan yeni banliyö trenlerinin temini işidir. 

 

BC1 sözleşmesi kapsamında imalatı tamamlanan batırma tüp tünel Türkiye açısından 

bir ilk dünyada ise şu ana kadar yapıların en derini olup deniz seviyesinden 56m aşağıda 

olan bir tüp tüneldir. Marmaray Projesi’nde kullanılan beton yüz yıllık proje tasarım 

ömrünü karşılayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Batırma tüp elemanlarının 

uç kısımlarında ve elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılan KYB tasarımları, proje 

tasarım ömrünü karşılayacak şekilde ve özellikle birleşim yerlerinin imalatlarında 

betonun pompalanma mesafesindeki zorlukları aşabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

 

2. MARMARAY PROJESĠ’NDE BETON TASARIMI 
 

Proje kapsamında bir beton tasarımının kullanılması amaçlanıyorsa, bu tasarım 

sözleşme gereği olarak ön deneylerden geçmek zorundadır. Beton ön deneylerden geçip 

tam ölçekli dökümü gerçekleştirilerek uygulamadaki şartların sağlanabilirliliği 

kanıtlandıktan sonra kullanıma alınmaktadır. 

 

İlk olarak, betonda kullanılacak tüm malzemelerin ön deneyleri yapılır. Agregalar 

elverişli tane boyut dağılımı, yoğunluk, su emme özelliği, alkali, klorür, mavi metilen 

ve kuruma rötresi özellikleri için deneye tabi tutulurlar. Bilhassa agrega, çimento, silis 

kumu ve uçucu küldeki aktif mineraller ve mineralojik yapı ile üretilen betonların 

petrografik incelemelerinin yapılmasına önem verilmektedir. Aktif minerallerin 

tanımlanmasından sonra kısa dönemde 14 günlük 80 C NaOH ASTM C1260 ve uzun 

dönemde 12 ay  38 C nemli koşulda CAN A23.2-14A alkali-silika reaktivitesi deneyleri 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Sonraki aşama, taze beton ve sertleşmiş beton özelliklerinin tespitidir. Taze beton 

özellikleri kararlılık, yoğunluk, sıcaklık, hava içeriği, kusma, çökme kaybı ve priz alma 

süresi bakımından uygulamadaki şartlar da dikkate alınarak araştırılır. Bir m
3
’lük 

deneme dökümü gerçekleştirilerek sıcaklık artışı, yerleşmiş betonun yüzey kalitesi ve 

diğer taze beton özellikleri belirlenir. Sertleşmiş betonun erken yaş özellikleri ve 

çatlama riski hesabı bilgisayar destekli modelleme ile 4C Sıcaklık-gerilme analizi 

programı kullanılarak tespit edilmektedir. Sertleşmiş beton numuneler; basınç ve çekme 

dayanımı gelişimi, yükleme ve boşaltmada elastisite modülü, ısıl genleşme katsayısı, 

sıcaklık artımı, rötre ve sünme özellikleri için 0.5, 1, 2, 3, 7, 14 ve 28 günlük olarak 

deneye tabi tutulurlar. Ayrıca basınç dayanımı, yoğunluk, hava muhtevası, klorür 

geçirimliliği, geçirgenlik sınıfı, donma-çözülme direnci ve petrografi deneyleri de 

gerçekleştirilir. Bu deneyler kapsamında betonun bileşimi, çimento hamuru 

homojenliği, mikro çatlaklar, yerleşmesi, agrega ve çimento hamuru arasındaki aderans 

ve kararlılığı değerlendirilir [1]. 
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Son aşama olarak tam ölçekli döküm denemesi gerçekleştirilir. Tam ölçekli döküm 

denemesi bilgisayar destekli modellemenin, tasarlanan betonun kendisinin ve 

uygulamadaki başarısının ölçülmesini ve doğrulanmasını sağlamaktadır. Bu deneme 

kapsamında taze beton özellikleri, çökme, yayılma, yoğunluk, sıcaklık, hava muhtevası 

ve çökme ömrü (Sınırları belirlenen çökme değerlerini ne kadar süre koruyabildiği) 

beton üretim tesisinde, sahada pompalanma öncesinde ve sonrasında deneye tabi 

tutulur. Deneme döküm kesitinde betonun hidratasyon ısısı gelişimi sıcaklık ölçerler ile 

gözlemlenir. Ayrıca, betonun soğuma sonrası özellikleri, kalıplar, pompalama, betonun 

yerleştirilmesi ve işçilik gibi unsurlar da tam ölçekli deneme dökümü sırasında 

değerlendirilir [1]. 

 

Marmaray projesi kapsamında betonarme işlerin çoğunluğunda beton dayanım sınıfı 

C40 olan bir tasarım kullanılmaktadır. Ayrıca, batırma tüplerin uç ve hibrit kısımlarının 

ve batırma tüplerin birleşim yerlerinin imalatlarına yönelik olarak, uygulamaya özel 

betonların tasarımları da yukarıda bahsedilen ön deneylerin gerçekleştirilmesi 

sonrasında kullanılmıştır. 

 

 

3. KYB’NUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
 

Beton yapıların dayanıklılığı tüm dünyada ön sıralardaki bir konudur. Betonun 

dayanıklılığını sürekli bir şekilde koruyabilmesi betonarme yapıların tasarım ömürleri 

boyunca güvenli bir şekilde amacına hizmet etmesini ve kullanım ömrü boyunca da 

bakım ve onarım maliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Betonarme bir yapının 

dayanıklılığını sürekli olarak koruyabilmesi betonun kalıplarına yerleştirilmesi 

esnasında gerektiği kadar sıkıştırılmasını, tecrübeli ve nitelikli işçiliğin kullanılmasını 

zorunlu kılar. Nitelikli işçilik ve yeterli düzeyde sıkıştırma etkenlerini aşmak amaçlı 

KYB ilk olarak 1986’da geliştirilmiştir [2]. 

 

KYB yüksek işlenebilirliği sayesinde herhangi bir vibrasyon gerektirmeksizin kendi 

ağırlığı ile istenilen yere boşluksuz yerleşebilen, yerleşme esnasında ve sonrasında 

terleme ve ayrışma gibi sorunların görülmediği ve ayrıca işlenebilirlik, dayanım ve 

dayanıklılık özellikleri açısından da yüksek performanslı beton sınıfına giren bir 

betondur [2,3]. 

 

 

4. MARMARAY PROJESĠ’NDE KYB 
 

Marmaray Projesi’nde KYB kullanımı batırma tüp tünel elemanların her iki ucunda 

bulunan çelik korumalı kısımlarda (End-Shell) ve batırma sonrasında elemanların 

birleşim yerlerinde (Joint) kullanılmıştır (Şekil 1 ve Şekil 2’de çerçeve ile belirtilen 

bölgeler). 
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Şekil 1. Batrıma tüp elemanının çelik korumalı uç kısımları 

 

 

 
 

Şekil 2. Batırma tüp elemanlarının birleşimleri 

 

Batırma tüp elemanlarının çelik korumalı uç kısımlarının kapalı kesitler olması 

nedeniyle, uygulamanın alışılmış bir imalat yöntemiyle betonun üstten dökülerek 

gerçekleştirilmesini mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle, batırma tüp elemanlarda bu 

kısımların imalatı KYB kullanılarak DLH’nın Tuzla’daki tesislerinde 

gerçekleştirilmiştir. Batırma tüp elemanlarının birleşim yerlerinin KYB kullanılarak 

betonlanması işi ise; önceden planlanmış olan, betonun delme tüneller vasıtası ile 

taşınması, delme tünellerin gecikmesi sebebiyle mümkün olamamıştır. Dolayısıyla 

batırma tüp tünelin erişim bacasından uzun mesafeli taşınması zorunluluğu doğmuştur. 

(Şekil 3). 

 

 

  
 

Şekil 3. Batırma tüp elemanları birleşim yerleri beton iletim hattı 
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4.1. Çelik Korumalı Uç Kısımlarda Kullanılan KYB 

 

Marmaray Projesi’nde batırma tüp elemanlarının imalatında kullanılan KYB için ilk 

olarak şözleşme ve şartnameler doğrultusunda ön deneyler yapılmıştır. Tasarlanan 

betona ait vasıflar ön deneyler kapsamında sırasıyla içindeki malzemelerin, labaratuvar 

ortamında ve beton üretim tesisinde üretilen betonların taze ve sertleşmiş beton 

özellikleri araştırılmış ve sonrasında 1m
3
’lük ve tam ölçekli deneme dökümleri 

gerçekleştirilmiştir. Betonu oluşturan malzemeler ve betona ait diğer deneyler için 

TÇMB ve ITÜ labaratuvarları kullanılmıştır. TÇMB labaratuvarında çimento, curuf ve 

klinker deneyleri, İTÜ Marmaray Labaratuvarında ise kullanılan agregaların fiziksel, 

kimyasal, ısıl ve mineralojik özellik deneyleri ve sertleşmiş betona ait deneyler 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Beton karışımı; karışımda kullanılacak malzemelerin temin edilebilirliği, üretim tesisi 

ve imalat yerlerinin konum ve şartları, dökümün gerçekleştileceği kesitin donatı 

yoğunluğu gibi etkenler dikkate alınarak tasarlanmıştır [4]. Karışımın tasarlanması 

aşamasında KYB’na ait karakteristik özellikler ve kendinden yerleşebilirlik seviyesi 

olarak tanımlanan kavramlar için JSCE tarafından KYB tasarımına yönelik olarak 

yayınlanmış bir araştırma raporundan yararlanılmıştır [5]. Bahsi geçen etkenler 

doğrultusunda Çizelge 1’de verilen karışım reçetesi tasarlanmıştır [4]. Agrega elek 

analizi ve gradasyon eğrisi sırasıyla Çizelge 2’de görülmektedir [6]. Taze ve sertleşmiş 

beton özellikleri laboratuvar ortamında yapılan karışımlar kullanılarak tespit edilmiştir. 

Taze beton özelliklerinin tespiti 10
o
C, 20

o
C ve 30

o
C’lik beton sıcaklık değerleri için 

saptanmış olup özellikler için verilen değer aralıkları (Çizelge 3) uygulama sırasında 

dikkate alınan alt ve üst sınır değerlerini göstermektedir [4]. 

 

Çizelge 1. Bir m3 betonda kullanılan malzeme karışım oranları 

 

Malzemeler 
Hacim 

(dm
3
) 

Özgül  Ağırlık 

(gr/cm
3
) 

Ağırlık 

(kg/m
3
) 

Çimento (CEM III/B) 180 2,92 525 

Su 158 1,00 158 

Doğal Kum 171 2,60 445 

Kırma Kum 146 2,70 394 

Kırma Taş-No.1 139 2,71 377 

Kırma Taş-No.2 177 2,72 481 

Kimyasal Katkı 5,45 1,06 5,78 

Toplam 977  2386 

 

Çizelge 2. Agregaların granülometrisi 

 

Agrega Tipi 
Elekte geçen % 

31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,25 

Doğal Kum 100 100 100 100 100 85 61 15 

Kırma Kum 100 100 100 94 52 24 9 3 

Kırma Taş-No.1 100 100 50 2 0 0 0 0 

Kırma Taş-No.2 100 60 0 0 0 0 0 0 

Granülometri 100 89 61 49 39 28 19 5 
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Çizelge 3. KYB’un hedef taze beton özellikleri 

 

Deney İşlemi Birim Hedef Değerler 

Yayılma mm 630 - 730 

500mm Yayılma Zamanı sn 3 - 10 

U-Box Doldurması mm Min. 300 - Engel R2 

Yoğunluk kg/m
3
 2340 - 2420 

Hava İçeriği % 2,5 ± 1 

 

KYB’da geleneksel betona ait taze beton özelliklerinin tespitinden farklı bazı işlemler 

mevcuttur. Yayılma ve 500mm yayılma zamanı deneyleri klasik betonda çökme değeri 

tespitinde kullanılan çökme konisi ile yapılmaktadır. Ancak, taze beton koniye 

yerleştirilirken şişleme yapılmaz. KYB doldurulmuş koni çekildikten sonra betonun 

yayılma değeri ve zamanı Şekil 4’te görüldüğü gibi tespit edilir. 

 

   
 

Şekil 4. 500mm yayılma zamanı ve yayılma deneyi 

 

U-Box deneyi KYB’un kendinden yerleşebilirlik özelliğinin tespitinde kullanılır. Deney 

sırasında KYB U-Box’ın bir tarafına kayar kapak kapalı iken tepeleme doldurulur. 

Kayar kapak açıldıktan sonra KYB’dan beklenen davranış U-Box’ın boş olan tarafında 

oluşacak beton seviyesinin, akış tamamlandıktan sonra başlangıçta dolu olan diğer 

tarafla hemen hemen aynı seviyeye ulaşmasıdır. Kendiliğinden yerleşen bir beton için 

ilk aşamada boş olan taraftaki betonun yükselmesi en az 300mm olmalıdır (Şekil 5). 

 

  
 

Şekil 5. U-box deneyi 

 

KYB’un Çizelge 3’te hedeflenen taze beton özellikleri tasarlanmış betonun belirlenen 

üretim ve taşıma koşullarına göre 1m
3
’lük deneme dökümleri sırasında deneye tabi 

tutulmuştur. Bir m
3
’lük üç kesitin deneme dökümleri sonucunda KYB’a ait taze beton 



59 

 

özellikleri ve sertleşmiş beton özellikleri sınanmıştır. Deney sırasında ve sonrasında 

elde edilen taze beton özellikleri ve ortalama basınç dayanımları sırasıyla Çizelge 4 ve 

Çizelge 5’te verilmektedir [4]. 

 

Çizelge 4. Taze beton özellikleri 

 

Deney İşlemi Birim 
Karışım 

Sonrası 

Pompa 

Öncesi 

(50dak.) 

Kesit-1 

(65dak.) 

Kesit-2 

(95dak.) 

Kesit-3 

(105dak.) 

Yayılma mm 705 740 730 680 585 

500mm Yay. Zamanı sn 10 6,35 6,5 9,5 10 

U-Box Doldurması mm 345 340 340 340 305 

Yoğunluk kg/m
3
 2380 2390 2383 2382 2377 

Hava İçeriği % 1,5 1,1 1,7 2,0 2,2 

Beton Sıcaklığı C 15,8 19,4 20,1 21,7 22,7 

Ortam Sıcaklığı C 16,6 11,5 11,4 11,2 12,3 

 

Çizelge 5. Ortalama basınç dayanımları 

 

Kesitler 
Ortalama Basınç Dayanımı (MPa) 

7 Gün 11 Gün 15 Gün 28 Gün 

Kesit-1 37,5 49 53,5 59,5 

Kesit-2 41.0 52 55.0 63.0 

Kesit-3 41,5 50 56.0 59,5 

 

KYB’un uygulamaya yönelik olarak yerleşebilirlik özelliğinin deneyi ayrıca tam ölçekli 

döküm denemesi gerçekleştirilerek gözlenmiştir. Bu deney için deneyden sonra 

sökülebilecek şekilde tasarlanmış çelik bir kesit oluşturulmuştur. Deneyde kullanılan 

kesit Şekil 6’da ve uygulamadaki tüp uç kısımlarının kesiti de Şekil 7’de verilmiştir. 

 

  
 

Şekil 6. Tam ölçekli deneme dökümü kesiti 

 

  
 

Şekil 7. Batırma tüp elemanları çelik uç kısımları 

Hava Deliği 

Döküm Deliği 

L Profiller 
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Batırma tüp çelik uç kısımlarının kesitlerinde L profillerin kullanılması nedeniyle 

KYB’un yerleşebilme yeteneği, deneyde oluşturulan kesitte kullanılan L profillerin 

etrafında ve çelik kalıbın deneyden sonra açılması ile gözlemlenmiştir. Bu deney 

sırasında betonun terleme özelliği -ki gözlenmemiştir- ve ilk priz alma süresi de tespit 

edilmiştir. KYB’un sertleşmesinden sonra kalıbın üst yüzeyinde kalıp ile beton arasında 

boşluk kalıp kalmadığının tespiti için çelik kalıba gözlem delikleri açılmış ve 24mm 

kadar derinleşen boşlukların kaldığı anlaşılmıştır. Deney sonucunda elde edilen 

deneyim ile uygulama sırasında, özellikle beton döküm girişine yakın mahallerde, 

fazladan hava çıkış deliklerinin bırakılması gerektiği ve üst kısımlarda çelik kalıp ile 

beton yüzey arasında kalacak boşlukların da sonradan grout enjeksiyonuyla 

doldurulması gerektiği kararlaştırılmıştır [6]. 

 

Batırma tüp elemanının dengeli bir şekilde yüzdürülebilmesi için uç kısımların sahadaki 

imalatları iki ana aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamadaki imalat kuru havuzda, 

toplam yüksekliklerinin yarısına kadar tamamlanmış ve ikinci aşamada da kalan 

kısımlarının imalatları tüp elemanların yüzdürülerek çekildikleri iskele alanında 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 8). 

 

   
 

Şekil 8. Kuru havuzda (solda) ve İskele alanında (sağda) KYB döküm sıraları 

 

KYB’un dökümü imalatı yapılan kesitte bırkılan beton döküm ve hava çıkış delikleri ve 

beton seviyesinin yükselişini izleme amaçlı açılan gözlem delikleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 9). Döküm sonrası taban ve baş üstü kesitlerdeki üst çelik ile 

beton yüzeyi arasındaki doluluk çekiçleme yapılarak kontrol edilmiştir. Boşluk olduğu 

düşünülen kısımlarına emniyet amacıyla sonradan grout enjeksiyonları yapılmıştır. 

 

   
 

Şekil 9. Sahada KYB dökümü 

 

4.2. Batırma Tüp Elemanlarının BirleĢim Yerlerinde Kullanılan KYB 

 

Bu betonun tasarımında işveren şartnamesi, ulusal ve yabancı şartnamelerde belirtilen 

dayanım, dayanıklılık gibi özelliklere ek olarak KYB’un uzak mesafelere iletim 



61 

 

gerekliliği karşılanmıştır. Bu amaçla, betonda CEM II/A 42.5R yüksek fırın çimentosu, 

naftalin sülfonat tipi kimyasal katkı, en büyük agrega çapı 12mm olarak seçilmiş ve 

doğal kum içeriği azaltılmıştır. Dikkate alınan etkenlerin sonucunda Çizelge 6’da 

verilen karışım reçetesi tasarlanmıştır [7]. 

 

Çizelge 6. Malzemelerin karışım miktarları 

 

Malzemeler 
Hacim 

(dm
3
) 

Özgül  Ağırlık 

(gr/cm
3
) 

Ağırlık 

(kg/m
3
) 

Çimento (CEM II/2B) 156,5 3,10 485 

Su 197,5 1,00 197,5 

Doğal Kum 124,6 2,59 323 

Kırma Kum 218 2,69 587 

Kırma Taş-No.1 280,3 2,70 757 

Kimyasal Katkı 8,1 1,20 9,7 

Toplam 985  2359 

 

Şartname gereği olarak; tasarlanan KYB’un ön deneyleri, 1m
3
’lük deneme dökümleri ve 

tam ölçekli deneme dökümü olarak ta sadece baş üstü kesitin dükümü 

gerçekleştirilmiştir. Bunun nedeni, birleşim yerlerinin beton dökümünün baş üstü 

kısımlarına, alt ve yan kısımların dökümünden farklı olarak, tamamen kapalı kalıp 

içerisinde (Beton girişi, hava çıkış ve dolum kontrol delikleri hariç) gerçekleştirilmiş 

olmasıdır. Tam ölçekli deneme, betonun 1400m uzaktaki dökümü hariç, ön görülen 

döküm tekniği kullanılıp donatı kafesi ve kesit boyutları birebir gerçekleştirilmiştir 

(Şekil 10). Sonrasında yapılan üst kalıp ile betonun üst kısımı arasındaki doluluk 

kontrolü ve yerinde alınan karot numunelerin yoğunluk ve basınç dayanımı deneyleri 

(Çizelge 7) neticesinde, tasarlanmış KYB’un ve döküm tekniğinin uygunluğuna karar 

verilmiştir [8]. 

 

  
 

Şekil 10. Tam ölçekli birleşim yeri baş üstü denemesi 
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Çizelge 7. Karot numunelerin yoğunlukları ve 28 günlük ortalama basınç dayanımları 

 

Karot 
Ağırlık 

(gr) 

Hacim 

(cm
3
) 

Yoğunluk 

(gr/cm
3
) 

A: Teorik 

Yoğunluk 

A'ya göre % 

Yoğunluk 

Dayanım 

(MPa) 

1 2797 1207 2,317 

2,354 

gr/cm
3
 

98,4 

45,0 2 2809 1211 2,320 98,5 

3 2783 1196 2,327 98,8 

4 2816 1208 2,331 99,0 

45,4 5 2842 1215 2,339 99,4 

6 2762 1188 2,325 98,8 

7 2817 1207 2,334 99,1 
46,7 

8 2761 1187 2,326 98,8 

 

Batırma tüp elemanları birleşim yerlerinin imalatları betonun Üsküdar şantiyesindeki 

iskele üzerinde, tüpe erişim bacasından dökümü yapılacak birleşim yerine uzanan iletim 

hattı kullanılarak pompalamayla gerçekleştirilmiştir. Beton dökümü için bir adet yer 

pompası iskelede sıfır noktasında ve bir yer pompası da mutlaka imalatı gerçekleştirilen 

birleşim yerinin uygun olan hemen yakınında konumlandırılarak sıfır noktasına mesafe 

arttıkça ilave yer pompaları kullanılmıştır. Örneğin; sıfır noktasından yaklaşık 1400m 

uzakta olan son birleşim yerinin imalatı için toplamda dört adet yer pompası 

kullanılmıştır. Beton dökümünde karşılaşılan en büyük sorun ilk betonun son yer 

pompasına ulaştırılması olmuştur. Bu sorun, pompalanan beton son yer pompasına 

ulaşıncaya kadar tıkanan iletim hattının temizliği veya yenilenmesinde görevli 

mühendis, formen, işçiler ve iş makinelerinden oluşan bir ekip kullanılması ve 

kullanımdaki beton tasarımında şartname sınırları dahilinde kimyasal katkı miktarında 

artım yapılmasıyla çözüme ulaştırılmıştır. Saha imalatlarından sonra birleşim yerlerinde 

kalıp ile beton arasında veya beton bünyenin kendi içinde oluşabilecek boşlukların 

kontrolü için Ground Penetrating Radar (GPR) kullanımı yapılmış ve herhangi boşluklu 

bir yapıya rastlanmamıştır [9]. 

 

  

5. SONUÇ 
 

Marmaray Projesi’nde batırma tüp elemanların çelik korumalı uç kısımlarının ve 

birleşim yerlerinin imalatları için iki farklı KYB tasarımı yapılmıştır. Bu betonlar, 

malzemelerin temin edilebilirliği, ilgili şartnamelerin talepleri, iş gücü ve uygulamadaki 

şartlar göz önünde bulundurularak ve özellikle batırma tüpün birleşim yerlerinde 

kullanılan KYB’un 1400m uzaklığa pompalanarak iletilmesini mümkün kılacak şekilde 

tasarlanmıştır. Tasarımı yapılan betonlar saha imalatlarında iş gücü ve ekipman 

kaynaklarının doğru ve etkin yönetimi, ayrıca proje kapsamında çalışan bütün 

personelin özverili ve etik iş anlayışlı çalışmalarının bir sonucu olarak başarıyla 

uygulanmıştır. 
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