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ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ŞubeŞube MüdürlüğümüzMüdürlüğümüz 0202 0202 20072007 tarihindetarihinde BayındırlıkBayındırlık veveŞubeŞube MüdürlüğümüzMüdürlüğümüz 0202..0202..20072007 tarihindetarihinde BayındırlıkBayındırlık veve
İskanİskan Bakanlığı’nınBakanlığı’nın BB..0909..11..TCKTCK..00..6565..0404..2121//601601..0101..03570357
sayılısayılı OluruOluru ileile BakımBakım DairesiDairesi BaşkanlığımızBaşkanlığımız bünyesindebünyesindesayılısayılı OluruOluru ileile BakımBakım DairesiDairesi BaşkanlığımızBaşkanlığımız bünyesindebünyesinde
kurulmuşkurulmuş olup,olup, dahadaha sonrasonra 60016001 sayılısayılı ““KarayollarıKarayolları GenelGenel
MüdürlüğününMüdürlüğünün TeşkilatTeşkilat veve GörevleriGörevleri HakkındaHakkında Kanun”Kanun”
kapsamındakapsamında KöprüKöprü BakımBakım OnarımOnarım hizmetlerinihizmetlerini dede bünyesinebünyesine
katarakkatarak TesislerTesisler veve BakımBakım DairesiDairesi BaşkanlığınaBaşkanlığına bağlıbağlı SanatSanat
YapılarıYapıları BakımBakım OnarımOnarım İşletmeİşletme ŞubesiŞubesi MüdürlüğüMüdürlüğü olarakolarakYapılarıYapıları BakımBakım OnarımOnarım İşletmeİşletme ŞubesiŞubesi MüdürlüğüMüdürlüğü olarakolarak
ismiismi değişmiştirdeğişmiştir..



Sanat Yapıları Bakım Onarım İşletme ŞubesiSanat Yapıları Bakım Onarım İşletme ŞubesiSanat Yapıları Bakım Onarım İşletme Şubesi Sanat Yapıları Bakım Onarım İşletme Şubesi 
MüdürlüğümüzMüdürlüğümüz
TaşradakiTaşradaki HizmetleriniHizmetlerini::şş
UzunluğunaUzunluğuna bakılmaksızınbakılmaksızın DevletDevlet veve İlİl YollarıYolları üzerindeüzerinde
kontrolkontrol merkezimerkezi olanolan grupgrup TünellerTüneller ileile 500500 mtmt..denden uzunuzun

k t lk t l k ik i ll hh Tü lTü l i ii i k lk l Tü lTü lveve kontrolkontrol merkezimerkezi olanolan herher TünelTünel içiniçin kurulankurulan TünelTünel
BakımBakım İşletmeİşletme ŞeflikleriŞeflikleri eliyleeliyle yürütmektediryürütmektedir..



Ordu Tünel Bakım İşletme Şefliği:Ordu Tünel Bakım İşletme Şefliği:Ordu Tünel Bakım İşletme Şefliği:Ordu Tünel Bakım İşletme Şefliği:
BölgeBölge MüdürlüğüMüdürlüğü (Samsun)(Samsun) hudutlarında,hudutlarında, 010010--1818 KK..KK..NoluNolu PerşembePerşembe--
BolamanBolaman DevletDevlet YoluYolu üzerindeüzerinde bulunanbulunan sağsağ veve solsol tüptüp toplamtoplam uzunluklarıuzunluklarığğ pp pp
99..343343 metremetre olanolan Kadıoğlu,Kadıoğlu, Kozbükü,Kozbükü, Tekkebak,Tekkebak, NefiseNefise Akçelik,Akçelik,
AsarkayasıAsarkayası GrupGrup TünelleriTünelleri içiniçin KurulmuşturKurulmuştur..

BuBu TüneldeTünelde TeşkilatımızTeşkilatımız elemanıelemanı olarakolarak 1111 adetadet memur,memur, 22 adetadet işçiişçi olmakolmak
üzereüzere toplamtoplam 1313 adetadet personelimizpersonelimiz mevcutturmevcuttur..

ŞemayaŞemaya göregöre 3333 adetadet memur,memur, 88 adetadet işçiişçi personelpersonel ihtiyacıihtiyacı bulunmaktadırbulunmaktadır..





Trabzon Tünel Bakım İşletme Şefliği: Trabzon Tünel Bakım İşletme Şefliği: 
10.Bölge Müdürlüğü (Trabzon) hudutlarında, 01010.Bölge Müdürlüğü (Trabzon) hudutlarında, 010--19, 01019, 010--20, 01020, 010--21, 21, 
010010 22 01022 010 23 01023 010 24 01024 010 25 K K Nolu Devlet yolu (Karadeniz Sahil25 K K Nolu Devlet yolu (Karadeniz Sahil010010--22, 01022, 010--23, 01023, 010--24, 01024, 010--25 K.K. Nolu Devlet yolu (Karadeniz Sahil 25 K.K. Nolu Devlet yolu (Karadeniz Sahil 
Yolu) üzerinde bulunan sağ ve sol tüp toplam uzunlukları 33.607,17 Yolu) üzerinde bulunan sağ ve sol tüp toplam uzunlukları 33.607,17 
metre olan 32 adet Tünel için kurulmuştur.metre olan 32 adet Tünel için kurulmuştur.

Bu Tünelde Teşkilatımız elemanı olarak 24 adet memur ve 2 adet Bu Tünelde Teşkilatımız elemanı olarak 24 adet memur ve 2 adet 
sözleşmeli personelimiz bulunmaktadır. Şemaya göre 18 adet memur,sözleşmeli personelimiz bulunmaktadır. Şemaya göre 18 adet memur,sözleşmeli personelimiz bulunmaktadır. Şemaya göre 18 adet memur, sözleşmeli personelimiz bulunmaktadır. Şemaya göre 18 adet memur, 
10 adet işçi personel ihtiyacı bulunmaktadır.10 adet işçi personel ihtiyacı bulunmaktadır.





A i Tü l B k İ l Ş fliğiA i Tü l B k İ l Ş fliğiArtvin Tünel Bakım İşletme Şefliği: Artvin Tünel Bakım İşletme Şefliği: 
10.Bölge Müdürlüğü (Trabzon) hudutlarında, 01010.Bölge Müdürlüğü (Trabzon) hudutlarında, 010--26 K.K. Nolu Devlet 26 K.K. Nolu Devlet 
yolu üzerinde bulunan toplam uzunlukları 3.649,00 metre olan 10 adet yolu üzerinde bulunan toplam uzunlukları 3.649,00 metre olan 10 adet y p ,y p ,
Tünel için kurulmuştur.Tünel için kurulmuştur.

Tü l B k İ l t k i d k lTü l B k İ l t k i d k lTünel Bakım ve İşletme merkezinde kurumumuz elemanı Tünel Bakım ve İşletme merkezinde kurumumuz elemanı 
bulunmamaktadır. Şemaya göre 44 adet memur ve 10 adet işçi bulunmamaktadır. Şemaya göre 44 adet memur ve 10 adet işçi 
personele ihtiyaç bulunmaktadırpersonele ihtiyaç bulunmaktadır



Bitlis Tünel Bakım İşletme Şefliği:Bitlis Tünel Bakım İşletme Şefliği:
1111..BölgeBölge MüdürlüğüMüdürlüğü (Van)(Van) hudutlarındahudutlarında BitlisBitlis çevreçevre yoluyolu üzerindeüzerinde veve
TrafiğeTrafiğe açıkaçık olanolan 88 AğustosAğustos ((11..947947 m),(tekm),(tek tüp)tüp) veve BuzlupınarBuzlupınar ((233233 m)(çiftm)(çift
tüp)tüp) TünelleriTünelleri ileile halenhalen yapımıyapımı devamdevam edeneden BitlisBitlis--VanVan KarayoluKarayolu üzerineüzerinep)p) y py p yy
bulunanbulunan KuskunkıranKuskunkıran TüneliTüneli ((22..175175 m),(tekm),(tek tüp),tüp), DoğudenizDoğudeniz ((154154 m)(çiftm)(çift
tüp)tüp) ayrıcaayrıca İhalesiİhalesi yapılanyapılan veve yakınyakın tarihtetarihte tamamlanmasıtamamlanması hedeflenenhedeflenen
DeliktaşDeliktaş--11 ((318318 m),m), DeliklitaşDeliklitaş--22 ((375375 m)m) (çift(çift tüp)tüp) TünelleriTünelleri içiniçinDeliktaşDeliktaş 11 ((318318 m),m), DeliklitaşDeliklitaş 22 ((375375 m)m) (çift(çift tüp)tüp) TünelleriTünelleri içiniçin
kurulmuşturkurulmuştur..

BuBu TüneldeTünelde teşkilatımızteşkilatımız elemanıelemanı olarakolarak 11 adetadet memurmemur personelimizpersonelimiz görevgörev
yapmaktadıryapmaktadır.. ŞemayaŞemaya göregöre 4343 adetadet memur,memur, 1010 adetadet işçiişçi personelpersonel ihtiyacıihtiyacı
bulunmaktadırbulunmaktadır..





Alanya Tünel Bakım İşletme Şefliği:Alanya Tünel Bakım İşletme Şefliği:
1313..BölgeBölge MüdürlüğüMüdürlüğü (Antalya)(Antalya) hudutlarında,hudutlarında, 400400--1212 KK..KK..NoluNolu AntalyaAntalya--
AlanyaAlanya DevletDevlet YoluYolu üzerindeüzerinde bulunanbulunan toplamtoplam uzunluklarıuzunlukları 22..231231,,0404 metremetre
olanolan IlıksuIlıksu--Ulaş,Ulaş, Devren,Devren, ÇandırtepeÇandırtepe GrupGrup TünelleriTünelleri içiniçin kurulmuşturkurulmuştur..BuBuş,ş, ,, Ç pÇ p pp çç şş
TüneldeTünelde teşkilatımızteşkilatımız elemanıelemanı olarakolarak 99 adetadet memurmemur personelimizpersonelimiz görevgörev
yapmaktadıryapmaktadır..

ŞemayaŞemaya göregöre 3535 adetadet memur,memur, 1010 adetadet işçiişçi personelpersonel ihtiyacıihtiyacı
bulunmaktadırbulunmaktadır..





KK Tü lTü l B kB k İ l tİ l t Ş fliğiŞ fliğiKemerKemer TünelTünel BakımBakım İşletmeİşletme ŞefliğiŞefliği::
1313..BölgeBölge MüdürlüğüMüdürlüğü (Antalya)(Antalya) hudutlarında,hudutlarında, 400400--99 KK..KK..NoluNolu AntalyaAntalya--
KemerKemer DevletDevlet YoluYolu üzerindeüzerinde bulunanbulunan toplamtoplam uzunluklarıuzunlukları 22..854854 metremetre
olanolan ÇamdağÇamdağ Tüneli,Tüneli, OrhanOrhan BüyükalpBüyükalp Tüneli,Tüneli, AdnanAdnan SezginSezgin TüneliTüneli
AkyarlarAkyarlar TüneliTüneli veve AltanAltan AyağAyağ TünelindenTünelinden oluşanoluşan GrupGrup TünelleriTünelleri içiniçin
kurulmuşturkurulmuştur..kurulmuşturkurulmuştur..

TünelTünel BakımBakım veve İşletmeİşletme MerkezindeMerkezinde kurumumuzkurumumuz elemanıelemanı
bulunmamaktadırbulunmamaktadır.. ŞemayaŞemaya göregöre 4444 memurmemur veve 1010 işçiişçi personelepersonele ihtiyaçihtiyaç
bulunmaktadırbulunmaktadır..



Bil ik Tü l B k İ l t Ş fliğiBil ik Tü l B k İ l t Ş fliğiBilecik Tünel Bakım İşletme Şefliği:Bilecik Tünel Bakım İşletme Şefliği:
1414..BölgeBölge MüdürlüğüMüdürlüğü (Bursa)(Bursa) hudutlarındahudutlarında 650650--0303 KK..KK..NoluNolu BilecikBilecik ––
MekeceMekece DevletDevlet yoluyolu üzerindeüzerinde bulunanbulunan toplamtoplam uzunluklarıuzunlukları 66..524524 metremetreyy
olanolan ErtuğrulErtuğrul GaziGazi veve OsmanOsman GaziGazi TünelleriTünelleri içiniçin kurulmuşturkurulmuştur..

TünelTünel BakımBakım veve İşletmeİşletme merkezindemerkezinde kurumumuzkurumumuz elemanıelemanıTünelTünel BakımBakım veve İşletmeİşletme merkezindemerkezinde kurumumuzkurumumuz elemanıelemanı
bulunmamaktadırbulunmamaktadır.. ŞemayaŞemaya göregöre 4444 memurmemur veve 1010 işçiişçi personelepersonele ihtiyaçihtiyaç
bulunmaktadırbulunmaktadır..





İİDevlet ve İl yollarımızda;Devlet ve İl yollarımızda;

500 m500 m den küçük Tünel adediden küçük Tünel adedi 108108500 m.500 m. den küçük Tünel adedi  den küçük Tünel adedi  108108
500500--1000 m.1000 m. arasındaki  Tünel adedi              arasındaki  Tünel adedi              2929
10001000--2000 m.2000 m. arasındaki Tünel adediarasındaki Tünel adedi 141410001000 2000 m.2000 m. arasındaki  Tünel adedi           arasındaki  Tünel adedi           1414
20002000--3000 m.3000 m. arasındaki  Tünel adediarasındaki  Tünel adedi 33
3000 metre  3000 metre  den uzun    Tünel adedi              den uzun    Tünel adedi              11

olmak üzere Toplam 155 Adet Tünel bulunmaktadır.olmak üzere Toplam 155 Adet Tünel bulunmaktadır.



Devlet ve İl yolu Devlet ve İl yolu 
üzerinde bulunanüzerinde bulunanüzerinde bulunan üzerinde bulunan 
Tünellerden en uzun Tünellerden en uzun 
Tünel;Tünel;
P bP b B lB lPerşembePerşembe-- Bolaman Bolaman 
yolu üzerindeki çift yolu üzerindeki çift 
tüplü tüplü Nefise Akçelik Nefise Akçelik 
TüneliTüneli olup, olup, 
uzunluğu uzunluğu 3.825 metre 3.825 metre 
dir. dir. 



DEVLET VE İL YOLLARI ÜZERİNDE TRAFİĞE AÇIK TÜNELLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

TÜNEL ADEDİ ÇİFT TÜP UZUNLUK

BÖL. 
NO

TÜNEL ADEDİ
TOPLAM 
TÜNEL 
ADEDİ

0-500 m 
ARSINDAKİ 
TÜNELLER 

(ADET)

500-1000 m 
ARSINDAKİ 
TÜNELLER 

(ADET)

1000-2000 m 
ARSINDAKİ 
TÜNELLER 

(ADET)

2000-3000 m 
ARSINDAKİ 
TÜNELLER 

(ADET)

3000 m DEN 
UZUN  

TÜNELLER 
(ADET)

TEK TÜP 
UZUNLUK

ÇİFT TÜP UZUNLUK

TOPLAM 
UZUNLUKTEK 

TÜP
ÇİFT 
TÜP

SOL TÜP 
UZUNLUK

SAĞ TÜP 
UZUNLUK

2 1 1 2 2 213,00 350,00 350,00 913,00

5 1 1 1 225,00 0,00 0,00 225,00

7 17 9 26 17 5 2 1 1 9 544 25 6 307 50 6 311 62 22 163 377 17 9 26 17 5 2 1 1 9.544,25 6.307,50 6.311,62 22.163,37

8 2 2 2 580,00 0,00 0,00 580,00

9 1 1 1 66 00 0 00 0 00 66 009 1 1 1 66,00 0,00 0,00 66,00

10 52 17 69 44 14 10 1 22.307,70 13.643,76 14.653,91 50.605,37

11 5 1 6 5 1 2.439,90 233,00 233,00 2.905,90

12 2 2 2 139,50 0,00 0,00 139,50

13 14 14 8 5 1 7.010,04 0,00 0,00 7.010,04

14 1 2 3 2 1 606,00 3.210,00 3.314,00 7.130,00

15 26 26 23 3 6.810,50 0,00 0,00 6.810,50

16 3 3 3 600,00 0,00 0,00 600,00

TOP: 125 30 155 108 29 14 3 1 50.541,89 23.744,26 24.862,53 99.148,68



TESİSLER VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SANAT YAPILARI BAKIM ONARIM İŞLETME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri
İ İ İ İA)Tünel Bakım Onarım İşletme İşleri İle İlgili Olarak Görevleri;

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan yollardaki Tünellerin bakım ve işletmesinin sağlanması,
Bölgelerin Tünel Bakım Onarım ve İşletme çalışmalarının koordinasyonu, denetlenmesi ve incelenmesi,
Bölgelerce emaneten yapılacak veya ihale yolu ile yaptırılacak olan Tünel Bakım İşletme ve onarım hizmetleri ile ilgili

olarak;olarak;
3.1- Sözleşmesine göre yüklenicilere makine, alet kiralanması ya da malzeme vb. verilmesi gerekiyorsa tahsislerin

yapılması için ilgili birimlere önerilerde bulunulması,
3.2- İşlerin proje, şartname, sözleşme ve teknik esaslara uygun olarak yapılmasının izlenmesi,
3.3- Bölgelerden gelen kabul ve fesih işlemleri sonuçlarının incelenmesi, görüş verilmesi veya bu konuda doğrudan3.3 Bölgelerden gelen kabul ve fesih işlemleri sonuçlarının incelenmesi, görüş verilmesi veya bu konuda doğrudan

öneriler hazırlanması,
4- Bölgelerin Tünel Bakım ve İşletme işlerinde kullanabilecekleri makinelerin sayı ve Kapasitelerinin saptanması ve

gerekli hallerde ilgili bölge müdürlükleri ve merkez birimleri ile işbirliği yapılarak bölgeler arası transferlerin sağlanması,
5- İşlerin daha iyi yürütülmesini sağlayacak olan istatistiksel bilgilerle diğer bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi,

gerekli eğitim çalışmalarının planlanması, uygulanması,
6- Tünel Bakım İşletme Şefliği kurulması, kaldırılması ile var olanların merkez ve sınırlarında değişiklik yapılması

konularında öneriler hazırlanması veya gelen önerilerin incelenerek görüş bildirilmesi,
7- İş ilerleme durumlarının izlenmesi,
8 Sorumluluğunda bulunan Tünellerin işletilmesi ve Tünel güvenliği konusundaki mevzuat ile ilgili çalışmalar yapılması8- Sorumluluğunda bulunan Tünellerin işletilmesi ve Tünel güvenliği konusundaki mevzuat ile ilgili çalışmalar yapılması,
B) Genel Müdürlük Sorumluluğunda Bulunan Yollardaki Yeni Yapılan Tünellerin Elektrik, Elektronik Ve Mekanik

İşlerinin Yapımı İle İlgili Olarak;
Genel Müdürlük görev alanına giren yollar üzerinde yeni yapılan tünellerdeki elektrik, elektronik ve mekanik

sistemlerine ilişkin tüm işlerin,sistemlerine ilişkin tüm işlerin,
Gerekli proje ve yapım teknik şartnamelerinin güncel ve gelişen teknolojiye uygun ve birbiriyle koordineli olarak

hazırlanması veya ihale yolu ile hazırlatılması,
2- İhale ve keşif dosyalarının hazırlanması, hazırlanmış olanların incelenmesi ve onaylarının alınması,
3- Hesap ve projelerinin teknik şartnameye uygunluğunun sağlanması,
4 -İş programının, standartlara ve teknik esaslara uygun olarak yapılmasının sağlanması,
5- İşlerin yapılması sırasında belirlenen aksaklıkların giderilmesi için çözüm geliştirilmesi,
6- İşin sözleşmesine uygun olarak yapılmasının kontrolü,
7-Geçici ve kesin kabul işlerinin yürütülmesi



C)Diğer Sanat Yapılarının Bakım Onarım İşleri ile ilgili Görevleri;
1- Genel Müdürlük Görev alanına giren yollar üzerindeki Büyük Sanat yapılarının bakım ve onarım işlerinin Bölgedeki

Başmühendislikleri veya doğrudan doğruya

Şube Müdürlüğü kanalıyla yürütülmesi, bu işle ilgili mevzuatın hazırlanması.
2 G l Müdü lük Gö l i l l it ll k bü ük t l b k l2- Genel Müdürlük Görev alanına giren yol-lara ait yıllık büyük sanat yapılarının bakım ve onarım programlarının

hazırlanması, onarım ile hizmet veremeyecek durumda olan büyük sanat yapılarının yenilenmesi hususunun ilgili Daire
Başkanlığına teklif edilmesi,

3- Genel Müdürlük Görev alanına giren yollar üzerindeki büyük sanat yapılarının muayenelerinin yapılması/yaptırılması
proje ile fotoğraflarının ve fiziki özel-liklerinin envanter kayıtlarına geçirilmesi/geçirtilmesi ve arşivlenmesinin sağlanması,proje ile fotoğraflarının ve fiziki özel liklerinin envanter kayıtlarına geçirilmesi/geçirtilmesi ve arşivlenmesinin sağlanması,

4- Hasar gören büyük sanat yapıları nedeniyle ulaşımın kesilmemesi için bölgedeki ilgili başmühendislikleri ile
koordinasyon kurularak ivedi geçit sağlanması için çalışmalar yaptırılması,

5- Genel Müdürlük Görev alanına giren yollardan taşınacak ağır yüklerin büyük sanat yapılarından geçirilip
geçirilemeyeceği konusunda istendiğinde güncel görüş bildirilmesi,

6- Merkezce ihale edilecek büyük sanat yapılarının bakım onarım işleri ile ilgili olarak;
6.1-Metrajların, birim fiyatların, özel ve teknik şartnameler ile diğer bel-gelerin hazırlanması/hazırlattırılması,
6.2- İşin ihaleye çıkarılması ve ihale edilmesi için gerekli dosyaların hazırlanması ve gerekli işlem yapılmak üzere ilgili

birime iletilmesi/ilettirilmesi,
6 3 Sö l i l S t B k l ğ l d l bi ö ği il i b l i l i i böl l6.3- Sözleşmesi yapılmış, Sayıştay Başkanlığınca onaylanmış dosyaların birer örneği ile işe başlama emirlerinin bölgelere

gönderilmesi,
6.4- İşin yapım şekli ile ilgili olarak yüklenicilerce hazırlanan projelerle iş programlarının incelenmesi ve onaylanması,
6.5- Sözleşmesine göre yüklenicilere makine kiralanması ya da malzeme verilmesi gerekiyorsa tahsisin yapılması için

ilgili birimlere teklifte bulunulması; tahsisli malzeme için gereksinme belgelerinin düzenlenmesiilgili birimlere teklifte bulunulması; tahsisli malzeme için gereksinme belgelerinin düzenlenmesi,
6.6- İşin proje, şartname, sözleşme, iş programı ve teknik esaslara uygun olarak yapılmasının sağlanması,
6.7- Kontrol mühendisliklerince düzenlenen inşaat ve hasar hakediş rapor-larının incelenip onaylanması ve tahakkukları

yapılmak üzere ilgili Şube Müdürlüğüne iletilmesi,
6.8- Geçici ve kesin kabul komisyonları oluşturulması için onay alınması, kabul işlemlerinin sonuçlandırılması, kesin

hesapların kontrol edilmesi,



6.9- Tasfiye veya diğer nedenlerle ek sözleşme yapılması, sözleşmenin feshedilmesi ya da değiştirilmesi gerektiğinde
Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak üzere Genel Müdürlüğe teklifte bulunulması, bu konulardaki onayların alınması,
sonucuna göre gerekli işlemlerin yürütülmesi,

7- Bölgelerce ihale edilecek onarım işleri ile ilgili olarak, Genel Müdürlükçe yayımlanan genelgeler çerçevesinde;
7.1-Gerektiğinde projelerin, metrajların, birim fiyatların, keşiflerin, özel ve teknik şartnamelerle sözleşme ve diğer

evrakın hazırlanması/hazırlattırılması bölgeye gönde rilmesi bunların bölgelerce hazırlanması halinde Merkezeevrakın hazırlanması/hazırlattırılması, bölgeye gönde-rilmesi, bunların bölgelerce hazırlanması halinde Merkeze
gönderilenlerin ince-lenmesi ve gerekirse onaylanması,

7.2-Sözleşmesine göre yüklenicilere makine kiralanması ya da malzeme verilmesi gerekiyorsa bölgelerin isteği üzerine
tahsisin yapılması için ilgili birim-lere teklifte bulunulması; tahsisli malzeme için gereksinme belgelerinin düzen-lenmesi,

7.3-Yüklenicilerce hazırlanan iş programı ve projelerin incelenmesi, gerekirse onaylanması,7.3 Yüklenicilerce hazırlanan iş programı ve projelerin incelenmesi, gerekirse onaylanması,
8-Bölgelerce emaneten yapılacak onarım işleri ile ilgili olarak;
8.1-İşin emaneten yapılması için onay alınması ve bunun bir örneği ile 1.keşif evrakının bölgeye gönderilmesi, bölgece

hazırlanarak gönderilen 1.keşif özetinin değerlendirilmesi,
8.2-İşlerin yürütülebilmesi için gerekli makine parkı ile malzeme ve teçhizatın bölge müdürlükleri ve ilgili merkez

birimleri ile işbirliği yapılarak belir-lenmesi, gerektiğinde transfer için tekliflerde bulunulması,
8.3-İşin proje, şartname, iş programı teknik esaslara uygun olarak yapılmasının ve iş ilerleme durumunun izlenmesi,
8.4-Emanet sanat yapıları bakım onarım maliyetlerinin izlenmesi ve elde edilen bilgi-lerin değerlendirilmesi,
9-Sanat yapılarının bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak proje değişikliği, ödenek

aktarması keşif artması ya da azalması yeni fiyatlar ve süre uzatımı konularının incelenmesi ve gerekli tekliflerinaktarması, keşif artması ya da azalması, yeni fiyatlar ve süre uzatımı konularının incelenmesi ve gerekli tekliflerin
hazırlanması, onayların alınması, sonuçların ilgililere duyurulması,

10-Sanat yapılarının bakım ve onarımları konusunda protokollü işlerle ilgili gerekli her tür iş ve işlemin yapılması,
11-Gelecek yılları da kapsayan sözleşme yapılmasını gerektirecek işler için Genel Müdürlük onayı alınması,
12-Sanat yapılarının bakım ve onarım esaslarının hazırlanması ve uygulamanın izlen-mesi,12 Sanat yapılarının bakım ve onarım esaslarının hazırlanması ve uygulamanın izlen mesi,
13-Merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan ilgili başmühendis ve diğer eleman-ların eğitilmeleri işlerinin düzenlenmesi

ve yürütülmesi.





GENEL BAKIŞGENEL BAKIŞGENEL BAKIŞGENEL BAKIŞ



TÜNEL GÜVENLİK SİSTEMLERİTÜNEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ
E ji T i i  D ğ t  Si t l iE ji T i i  D ğ t  Si t l iEnerji Temini ve Dağıtımı SistemleriEnerji Temini ve Dağıtımı Sistemleri

Tünel Aydınlatma ve Aydınlatma Kontrol SistemleriTünel Aydınlatma ve Aydınlatma Kontrol Sistemleri

Tü l H l d   H l d  K t l Si t l iTü l H l d   H l d  K t l Si t l iTünel Havalandırma ve Havalandırma Kontrol SistemleriTünel Havalandırma ve Havalandırma Kontrol Sistemleri

Trafik Kontrol Sistemleri                        Trafik Kontrol Sistemleri                        

Yangın Algılama ve Acil Çağrı SistemleriYangın Algılama ve Acil Çağrı SistemleriYangın Algılama ve Acil Çağrı SistemleriYangın Algılama ve Acil Çağrı Sistemleri

Su ile Yangın Söndürme SistemleriSu ile Yangın Söndürme Sistemleri

CCTV (Kapalı Devre Televizyon) SistemleriCCTV (Kapalı Devre Televizyon) SistemleriCCTV (Kapalı Devre Televizyon) SistemleriCCTV (Kapalı Devre Televizyon) Sistemleri

Kamera ile Olay Algılama SistemiKamera ile Olay Algılama Sistemi

Işıklı Bilgi ve Yönlendirme İşaretleri SistemleriIşıklı Bilgi ve Yönlendirme İşaretleri SistemleriIşıklı Bilgi ve Yönlendirme İşaretleri SistemleriIşıklı Bilgi ve Yönlendirme İşaretleri Sistemleri

Acil Çağrı (SOS) ve Servis Telefon SistemleriAcil Çağrı (SOS) ve Servis Telefon Sistemleri

Tünel Radyo ve Telsiz SistemleriTünel Radyo ve Telsiz SistemleriTünel Radyo ve Telsiz SistemleriTünel Radyo ve Telsiz Sistemleri

Kamu Anons Sistemi Kamu Anons Sistemi 

Telekontrol Sistemi Telekontrol Sistemi Telekontrol Sistemi Telekontrol Sistemi 

Kontrol Merkezi ve SCADA SistemleriKontrol Merkezi ve SCADA Sistemleri



ENERJİ TEMİNİ VE DAĞITIMI SİSTEMİENERJİ TEMİNİ VE DAĞITIMI SİSTEMİENERJİ TEMİNİ VE DAĞITIMI SİSTEMİENERJİ TEMİNİ VE DAĞITIMI SİSTEMİ

••TünelTünel içindeiçinde veve çevresindeçevresinde kurulacakkurulacak tümtüm sistemlerinsistemlerinçç çç
enerjienerji teminitemini veve dağıtımınıdağıtımını içereniçeren sistemlerdirsistemlerdir..

••TünellerTüneller içiniçin gerekligerekli enerjienerji trafolartrafolar tarafındantarafından••TünellerTüneller içiniçin gerekligerekli enerjienerji trafolartrafolar tarafındantarafından
sağlanmaktadırsağlanmaktadır..

••ŞebekeyeŞebekeye bağlıbağlı bubu trafolar,trafolar, enerjienerji kesilmelerikesilmeleri gibigibi
durumlardurumlar içiniçin uygunuygun güçtegüçte jeneratörlerjeneratörler tarafındantarafından

d kl kt did kl kt diyedeklenmektediryedeklenmektedir..

••KesintiKesinti hallerindehallerinde yaşananyaşanan geçişgeçiş süresisüresi veve jeneratörünjeneratörünyy gg jj
dede devredevre dışıdışı kalabileceğikalabileceği durumlardurumlar içiniçin iseise KGKKGK
(Kesintisiz(Kesintisiz GüçGüç Kaynağı)Kaynağı) kullanılmaktadırkullanılmaktadır..



AYDINLATMA SİSTEMİAYDINLATMA SİSTEMİ

Tünel fonksiyonlarının güvenli bir şekilde yerine Tünel fonksiyonlarının güvenli bir şekilde yerine 

AYDINLATMA SİSTEMİAYDINLATMA SİSTEMİ

Tünel fonksiyonlarının güvenli bir şekilde yerine Tünel fonksiyonlarının güvenli bir şekilde yerine 
getirilebilmesinin en önemli unsurudur.getirilebilmesinin en önemli unsurudur.

Gün ışığına uyum göstermiş insan gözünün, hızla Gün ışığına uyum göstermiş insan gözünün, hızla 
karanlık bir ortama (tünele) girilmesi sırasında karanlık bir ortama (tünele) girilmesi sırasında a a l  b  o ta a (tü ele) g l es  s as da a a l  b  o ta a (tü ele) g l es  s as da 
meydana gelen kısmi körlük etkisini gidermek, tünel meydana gelen kısmi körlük etkisini gidermek, tünel 
içerisindeki nesnelerin uzak mesafelerden içerisindeki nesnelerin uzak mesafelerden 
algılanabilmelerini sağlamak amacıyla aydınlatma algılanabilmelerini sağlamak amacıyla aydınlatma algılanabilmelerini sağlamak amacıyla aydınlatma algılanabilmelerini sağlamak amacıyla aydınlatma 
sistemleri tesis edilmektedir.sistemleri tesis edilmektedir.







Trafik hızına, tünel geometrisine bağlı olarak, Trafik hızına, tünel geometrisine bağlı olarak, 
aydınlatma sistemi farklı bölgeler halinde aydınlatma sistemi farklı bölgeler halinde aydınlatma sistemi farklı bölgeler halinde aydınlatma sistemi farklı bölgeler halinde 
tasarlanmaktadır.tasarlanmaktadır.



HAVALANDIRMA SİSTEMİHAVALANDIRMA SİSTEMİHAVALANDIRMA SİSTEMİHAVALANDIRMA SİSTEMİ

Asıl kurulma amacı Tünel içinde biriken zehirli gazların dışarıyaAsıl kurulma amacı Tünel içinde biriken zehirli gazların dışarıya 
atılmasını temin etmektir.



TRAFİK KONTROL SİSTEMİTRAFİK KONTROL SİSTEMİ
Tünel girişi ,içi ve çıkışında trafik akışını ve olaylarını kontrol altına alma amacıyla 
muhtelif algılayıcılar, işaretler ve kontrolörlerden oluşan sistemlerdir.



YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALGILAMA VE 
ACİL ÇAĞRI SİSTEMLERİACİL ÇAĞRI SİSTEMLERİ

Tünel içinde ortaya çıkan acil bir durumu ya da Tünel içinde ortaya çıkan acil bir durumu ya da 
yangını otomatik olarak veya insan bildirimi yangını otomatik olarak veya insan bildirimi y g yy g y

yardımıyla tespit eden sistemlerdir.yardımıyla tespit eden sistemlerdir.

Acil durum butonlarıAcil durum butonları
Yangın algılama sistemiYangın algılama sistemi
-- Duman dedektörleriDuman dedektörleri
-- Isı dedektörleriIsı dedektörleri
-- Dijital fiber optik yangın algılama   Dijital fiber optik yangın algılama   

sistemisistemi



SU İLE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİSU İLE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



CCTV (KAMERA) SİSTEMLERİCCTV (KAMERA) SİSTEMLERİ

Tünelin içi ile giriş ve çıkışlarının kapalı 
devre bir kamera sistemi ile izlenmesi ve 
görüntülerin kaydedilmesi amacıyla 
kurulan sistemdir.

CCTV sistemi ile “kamera ile olay 
l l i t i” bi bi l i il k kalgılama sistemi” birbirleri ile çok yakın 

bir ilişki içindedir. Bu nedenle genellikle 
bu iki sistem bir arada düşünülmektedir.



CCTV (KAMERA) SİSTEMLERİ İLECCTV (KAMERA) SİSTEMLERİ İLE

Tünel içinde duran taşıt

Tünel içinde çok yavaş ya da hızlı giden taşıtTünel içinde çok yavaş ya da hızlı giden taşıt

Tünel içinde ters yöne giden taşıt

Tünel içinde yürüyen yayaç y y y y

Tünel içinde yola düşen cisim

Tünel içi trafik bilgilerinin toplanması    ç g p
(trafik hacmi, trafik akış hızı,trafik hızındaki 
değişiklikler vb.)

Tünel içersinde duman algılamaTünel içersinde duman algılama

Araç plakasını belirleme ve kayıt



IŞIKLI BİLGİ VE IŞIKLI BİLGİ VE 
YÖNLENDİRME İŞARETLERİYÖNLENDİRME İŞARETLERİYÖNLENDİRME İŞARETLERİYÖNLENDİRME İŞARETLERİ

Tünel içindeki sürücülere acil durumlarda ihtiyaç 
duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla teçhiz edilenduyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla teçhiz edilen 
ışıklı bilgi işaretleridir.

Temel yönlendirme işaretleri 

Acil kaçış yönü ve mesafesi işaretleri

Acil çıkış kapısı işaretleri

SOS Telefon yeri işaretleri

Yangın söndürücü yeri işaretleri

Trafik bilgi işaretleri



ACİL ÇAĞRI TELEFON SİSTEMİACİL ÇAĞRI TELEFON SİSTEMİÇÇ

Tü l i i d il bi d t kt ğ d ü ü ül i bTünel içinde acil bir durum ortaya çıktığında sürücülerin bu 
durumu kontrol merkezine bildirmeleri için kurulan 
haberleşme sistemidirhaberleşme sistemidir.



TÜNEL RADYOSU VE TELSİZ SİSTEMİTÜNEL RADYOSU VE TELSİZ SİSTEMİ

Tünel içindeki taşıtların radyosuna giden belli frekansları ü e ç de taş t a adyosu a g de be e a s a
keserek istenilen mesajları vermek ve acil hallerde (bakım 
ve 3. şahısların) tünel içindeki telsiz haberleşmesini temin 
etmek ana amaçları ile kurulmaktadır.



TELEKONTROL SİSTEMLERİTELEKONTROL SİSTEMLERİ
Telekontrol sistemi, yukarıda kurulu olan tüm sistemlerin alt ve ana kontrol 
merkezi ile haberleşmesini, veri aktarımını ve SCADA ile irtibatını temin eden, 
tüm haberleşme ve kontrol sistemi ile; bilgisayar ağı (network) ve bunlara aittüm haberleşme ve kontrol sistemi ile; bilgisayar ağı (network) ve bunlara ait 
tüm ekipman ve yazılımları içeren bir sistemdir.



KONTROL MERKEZİ ve SCADA SİSTEMİKONTROL MERKEZİ ve SCADA SİSTEMİKONTROL MERKEZİ ve SCADA SİSTEMİKONTROL MERKEZİ ve SCADA SİSTEMİ
Kontrol Merkezi ve SCADA sistemi, yukarıda bahsedilen tünel ile ilgili tüm 
sistemleri bütünleştirerek, tek bir noktadan yöneten sistemdir.sistemleri bütünleştirerek, tek bir noktadan yöneten sistemdir.

SCADA sistemi mutlak surette yedeklemeli bir yapıda kurulmalıdır.



KONTROL MERKEZİ ve SCADA SİSTEMİKONTROL MERKEZİ ve SCADA SİSTEMİKONTROL MERKEZİ ve SCADA SİSTEMİKONTROL MERKEZİ ve SCADA SİSTEMİ



Tünel Asgari Güvenlik Tünel Asgari Güvenlik 

KapalıKapalı yapılaryapılar olmalarıolmaları nedeniylenedeniyle tünellerdetünellerde trafiktrafik güvenliğiningüvenliğinin
GereksinimleriGereksinimleri

sağlanmasısağlanması içiniçin açıkaçık alanalan olanolan yollarayollara göregöre çokçok dahadaha fazlafazla önlemönlem
alınmasıalınması gerekmektedirgerekmektedir.. BuBu konudakonuda ülkelerdeülkelerde değişikdeğişik çalışmalarçalışmalar
yapılmıştıryapılmıştır..

TünellerTüneller içiniçin dünyadünya genelindegenelinde geçerligeçerli genelgenel güvenlikgüvenlik kriterlerikriterleri
uygulamasıuygulaması bulunmamaktabulunmamakta olup,olup, güvenlikgüvenlik kriterlerikriterleri ülkelereülkelere göregöre
f kl l klf kl l kl ö bil k diö bil k difarklılıklarfarklılıklar gösterebilmektedirgösterebilmektedir..

ÜlkemizdeÜlkemizde karayolukarayolu ağıağı üzerindeüzerinde bulunanbulunan tünellerdetünellerde trafiktrafikÜlkemizdeÜlkemizde karayolukarayolu ağıağı üzerindeüzerinde bulunanbulunan tünellerdetünellerde trafiktrafik
güvenliğiningüvenliğinin sağlanmasısağlanması içiniçin gerekligerekli olanolan asgariasgari yapıyapı veve sistemsistem
kriterlerininkriterlerinin belirlenmesibelirlenmesi amacıylaamacıyla KarayollarıKarayolları GenelGenel MüdürlüğünceMüdürlüğüncekriterlerininkriterlerinin belirlenmesibelirlenmesi amacıylaamacıyla KarayollarıKarayolları GenelGenel MüdürlüğünceMüdürlüğünce
kurulankurulan birbir komisyonkomisyon tarafındantarafından çalışmaçalışma yapılmıştıryapılmıştır..



TÜNEL GÜVENLİĞİ PROJE KRİTERLERİ



Bir Tünelin Yangından sonraki haliBir Tünelin Yangından sonraki hali



Bir başka Tünelin Yangından sonraki haliBir başka Tünelin Yangından sonraki hali





KÖPRÜLERİN BAKIM VE ONARIMIKÖPRÜLERİN BAKIM VE ONARIMIKÖPRÜLERİN BAKIM VE ONARIMIKÖPRÜLERİN BAKIM VE ONARIMI



Sanat Yapıları Bakım Onarım Şefliği
Görevleri 

Karayolları Devlet ve il yolları üzerinde bulunan mesnet eksenleri arasıKarayolları Devlet ve il yolları üzerinde bulunan mesnet eksenleri arası 
açıklığı 10 metreden büyük köprülerin bakım ve onarımından sorumludur. 

Bu nedenle;Bu nedenle;
*Bakım onarım işleri ile ilgili mevzuatın hazırlanması,
*Bakım onarım programlarının hazırlanması,
*Bakım onarımın sağlıklı yapılabilmesi için gerekli malzemelerin tedarikBakım onarımın sağlıklı yapılabilmesi için gerekli malzemelerin tedarik 

edilmesinin sağlanması,
*Bakım onarımın düzgün yürütülebilmesi için personele eğitim 

verilmesinin sağlanması,verilmesinin sağlanması, 
*Panel köprü temin edilmesi, bölgelerde muhafaza edilmesinin 

sağlanması,
*Panel köprülerin aktif olarak kullanıma hazır olması için tedbirler p ç

alınması,
*Panel köprü hakkında eğitim verilmesi

konularında üstüne düşen görevi yapmakla yükümlüdür.



*Metraj, birim fiyat, özel ve teknik şartname hazırlanması,
*İhale edilmesi, 
*İşi başlatma,İşi başlatma,
*İş programlarının takip edilmesi, 
*Gerekirse makine temin edilmesi,
*İşin kurallara uygun olarak yapılmasının sağlanması,ş yg y p ğ ,
*Hakediş raporlarının incelenmesi, 
*Geçici ve Kesin kabullerinin yapılması,
*İşlerin aksaması durumunda hukuki işlemlerin başlatılması hususlarında  ş ş ş
çalışmalar yapmak,

Bölgelerce emaneten yapılacak onarım işleri ile ilgili olarakBölgelerce emaneten yapılacak onarım işleri ile ilgili olarak,

*1.Keşif evrakının incelenmesi, proje hazırlanması,
*Makine parkı temin edilmesiMakine parkı temin edilmesi,
* İş ilerleme raporlarının incelenmesi çalışmalar yapmak,



AYRICA…

*Geçici geçit köprü kurulmasında yardımda bulunulması,
*Büyük sanat yapıları onarım çalışmaları esnasında ortaya çıkacak
pürüzlerin giderilmesipürüzlerin giderilmesi,
*Büyük sanat yapıları onarımları konusunda protokollü işlerle ilgili her tür
iş ve işlemin yapılması,
*Sözleşme ya da şartnamelerin uygulanmasında doğan anlaşmazlıklarınSözleşme ya da şartnamelerin uygulanmasında doğan anlaşmazlıkların
giderilmesi konusunda görüş hazırlanması,
*Sarilendirme olurlarının alınması,
*Büyük sanat yapıları bakım-onarım esaslarının hazırlanmasınıBüyük sanat yapıları bakım onarım esaslarının hazırlanmasını
gerektirecek işler için Genel Müdürlük OLUR’u alınması,
*Büyük sanat yapıları onarım çalışmaları projelerinin hazırlatılması, buna
göre onarımlarının yaptırılması çalışmaları da görevleri arasındadır.gö e o a a yapt as ça ş a a da gö e e a as dad



KÖPRÜLERDE MUAYENE BAKIM VE ONARIM MUAYENE KAVRAMIKÖPRÜLERDE MUAYENE BAKIM VE ONARIM MUAYENE KAVRAMI

•YAYGIN BİLİNEN ANLAMIYLA MUAYENİN TARİFİ•YAYGIN BİLİNEN ANLAMIYLA MUAYENİN TARİFİ

•KÖPRÜ MUAYENESİ NEDİR?

•MUAYENE SINIFLANDIRMASI•MUAYENE SINIFLANDIRMASI

GÖZLE KÖPRÜ MUAYENESİ

GÖZLE MUAYENE FORMUGÖZLE MUAYENE FORMU

•MUAYENE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

•BAKIM NEDİR?

•ONARIM NEDİR?

•İYİLEŞTİRME NEDİR?Ş

•YENİDEN YAPIM NEDİR?



GENEL ANLAMIYLA MUAYENE KAVRAMI

NESNE........KÖPRÜ

İUZMAN…....TEKNİK ELEMAN

YÖNTEM ….STANDARTLAR VE EL KİTAPLARI

TANI………..KANAAT

KAYIT……...RAPOR



KÖPRÜ MUAYENESİ NEDİR?KÖPRÜ MUAYENESİ NEDİR?
BİR KÖPRÜNÜN O ANDAKİ VEYA GELECEKTE MUHTEMELEN

ULAŞACAĞI SAĞLIK DURUMUNU SAPTAMAK VEYA BELLİ BİRULAŞACAĞI SAĞLIK DURUMUNU SAPTAMAK VEYA BELLİ BİR

RAHATSIZLIĞININ NEDENLERİNİ ANLAMAK İÇİN TEKNİK

Ö Ü Ö ÜELEMANIN O KÖPRÜ VEYA O KÖPRÜDEN ALINAN NUMUNELER

ÜZERİNDE YAPTIĞI ARAŞTIRMALARIN TÜMÜDÜR.



MUAYENENİN SINIFLANDIRILMASIMUAYENENİN SINIFLANDIRILMASIMUAYENENİN SINIFLANDIRILMASI

KÖPRÜLERDE 
MUAYENEMUAYENE

MUAYENE ŞEKLİ MUAYENE ZAMANI

GÖZLE 
MUAYENE

DETAYLI 
MUAYENE

ÖZEL 
ALETLERLE 
MUAYENE RUTİN MUAYENE

AFET VE HASAR 
SONRASI 
MUAYENE

PERİYODİKPERİYODİK 
MUAYENE

BELLİ SÜRE 
HASAR İZLEME 



KÖPRÜ MUAYENESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİKÖPRÜ MUAYENESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

•İNCELEME

MUAYENE RAPORLARI

MEVCUT TEKNOLOJİ

YAPI MALZEMESİYAPI MALZEMESİ

UYGULANACAK YÖNTEM

•İRDELEME•İRDELEME

MALİYET – SONUÇ ANALİZİ

PARASAL KAYNAKLAR

•KARAR

BAKIM

ONARIM

İYİLEŞTİRME

YENİDEN YAPIM



KÖPRÜ BAKIMI NEDİR?

KÖPRÜ VEYA TAMAMLAYICI YAPILARINA AİT YAPI ELEMANLARINDA;
ESKİME, YIPRANMA VB. HERHANGİ BİR SEBEPLE OLUŞMUŞ, ELEMANIN
KENDİSİNDEN BEKLENİLEN İŞLEVİ YERİNE GETİRMESİNİ ZORLAŞTIRANŞ Ş
VE HEMEN GİDERİLMEDİĞİNDE İLERİDE ELEMANDA ONARIM
GEREKTİRECEK OLAN, TÜM ARIZALARI GİDERMEK VEYA EKSİKLERİ
TAMAMLAMAKTIR.



KORUYUCU BAKIMDA ŞUBE ŞEFLİKLERİ

•DERE YATAĞININ DÜZENLENMESİ

•TRAFİK İŞARET VE LEVHALARININ TAMAMLANMASI VE TEMİZLİĞİ•TRAFİK İŞARET VE LEVHALARININ TAMAMLANMASI VE TEMİZLİĞİ

•TABLİYE ÜZERİNİN TEMİZLİĞİ

•GARGUY VE DRENAJ KANALLARININ TEMİZLİĞİ•GARGUY VE DRENAJ KANALLARININ TEMİZLİĞİ

•ALTYOL TEMİZLİĞİ

•SU V B TESİSATLARIN TAKİBİSU V.B. TESİSATLARIN TAKİBİ

•SINIRLARIN KORUNMASI



KORUYUCU BAKIMDA TESİSLER VEKORUYUCU BAKIMDA TESİSLER VE 
BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ

•ANA GÖVDEDE

DERZ TEMİZLİĞİ

MESNET TEMİZLİĞİ

BAŞLIK KİRİŞİ TEMİZLİĞİ

•DOLGULARDA

BİTKİ TEMİZLİĞİ

KÜÇÜK EKSİKLİKLERİN TAMAMLAMAKÜÇÜK EKSİKLİKLERİN TAMAMLAMA

•DERE YATAĞINDA

BİTKİ TEMİZLİĞİBİTKİ TEMİZLİĞİ

•TAMAMLAYICI YAPILARDA

BİTKİ TEMİZLİĞİBİTKİ TEMİZLİĞİ



KÖPRÜLERDE NORMAL BAKIM

İ İ İ Ü İ İ İ İ İ•KORUYUCU BAKIM HARİCİNDEKİ TÜM BAKIM HİZMETLERİNİ İÇERİR.

•TESİSLER VE BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.

•PRATİK UYGULAMASI, KORKULUK BOYA VE ONARIMI İHALESİ

İÇERİSİNDE DİĞER BAKIM HİZMETLERİNİ DE DAHİL EDEREK

BÖLGESİNCE GRUP TAŞARON İHALESİDİR.



KÖPRÜ ONARIMI NEDİR?KÖPRÜ ONARIMI NEDİR?

PROJE VEYA YAPIMINDAN KAYNAKLANAN YAHUT KULLANIMI

SIRASINDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ZARAR GÖRMÜŞ,

YIPRANMIŞ, ESKİMİŞ OLAN KÖPRÜ VEYA TAMAMLAYICI

YAPILARINDAKİ YAPI ELEMANLARINI DÜZELTMEK, GEREKİRSE

YENİLERİYLE DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ÇALIŞIR VE

KENDİLERİNDEN BEKLENİLEN DAVRANIŞLARIYLA KULLANILIR

HALE GETİRMEKTİR.



KÖPRÜ İYİLEŞTİRMESİ NEDİR?

KÖPRÜ PROJESİ HAZIRLANMASINA ESAS YÜK STANDARDI, AÇIKLIK
SAYISI, TRAFİK ŞERİTİ SAYISI, YAYA BORDÜRÜ GENİŞLİĞİ, V.B. PROJE
KRİTERLERİNİN YAPIM SONRASINDA ZAMANLA DEĞİŞMESİKRİTERLERİNİN, YAPIM SONRASINDA ZAMANLA DEĞİŞMESİ
NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN, KÖPRÜDEKİ YETERSİZLİKLERİ
GİDERMEK ÜZERE KÖPRÜNÜN GÜNÜN İSTEKLERİNE CEVAP VERECEK
HALE GETİRİLMESİDİR.HALE GETİRİLMESİDİR.



YENİDEN KÖPRÜ YAPIMI NEDİR?

BİR KÖPRÜNÜN ONARILARAK HASARININ GİDERİLMEMESİ, ONARIM
VEYA İYİLEŞTİRME İÇİN YAPILACAK HARCAMALAR DAHİL OLMAK
ÜZERE, YAPILAN MALİYET-SONUÇ ARAŞTIRMASINDA, TOPLAM, Ç Ş ,
MALİYETİN YENİ BİR KÖPRÜ YAPILMASINDAN DAHA FAZLA OLMASI
HALİNDE, AYNI KÖPRÜNÜN YERİNE VEYA YENİ GÜZERGAH ÜZERİNE
YENİ BİR KÖPRÜNÜN YAPILMASIDIR.



KÖPRÜLERDE MUAYENE BAKIM VE ONARIM

• DETAYLI MUAYENE

TESİSLER VE BAKIM BAŞMÜHENDİSİ

ARAŞTIRMA BAŞMÜHENDİSİ

• İYİLEŞTİRME VE YENİDEN YAPIM KARARINI OLUŞTURURKEN 
SİS İ Sİ İ GÖ ÜŞÜTESİSLER VE BAKIM DAİRESİNİN GÖRÜŞÜ MUTLAKA ALINMALIDIR.



KÖPRÜ ENVANTERİKÖPRÜ ENVANTERİ

Envanter
kelime anlamı ile Mevcutlar, içindekiler anlamındadır. Türkiye gibi kalkınmakta
olan bir ülkede taşıtlardaki teknik gelişmelerin yanı sıra giderek hızlanan
şehirleşme olgusu, yeni sanayi ve turistik merkezlerin kurulması ve artan

ftrafik yoğunluğu yol ve köprülerin büyük bir özenle ba-kımını ve
incelenmesini, yeni yapılacak olanlarında uzun yıllar işlevini sürdürecek
şekilde çok yönlü bir planlama ile ele alınmasını gerektirmektedir.
Şi di k d l l kö ül i b lli bi i t i i d i l iŞimdiye kadar yapılmış olan köprülerin belli bir sistem içinde inceleyip
değerlendirmek, köprü envanterinin görevi olmaktadır.
Bu gün için Karayollarında köprü Envanterinin, Devlet ve İl yolu ağı içinde
bulunan köprülerimize ait tüm teknik bilgilerin belirli normlar içinde yolbulunan köprülerimize ait tüm teknik bilgilerin belirli normlar içinde yol
K.K.N.ları ve köprü kilometrelerine göre arşivlenmesi şeklinde yapılmaktadır.
Envanter çalışmalarımız açıklık sayısına bakılmaksızın, kenar ayaklar
arasındaki mesnet açıklıkları toplamı 10 m ve 10 m den büyük köprüleriarasındaki mesnet açıklıkları toplamı 10 m. ve 10 m.den büyük köprüleri
kapsamaktadır.



KÖPRÜ ENVANTER ÇALIŞMALARI Ç Ş

Devlet ve İl yolları üzerindeki köprülerimizin yerlerini, durumlarını ve
arızalarını tespit etmek birçok yönden faydalıdır. Örneğin yapım ve onarım
program çalışmaları sırasında onarım ve yeni yapım ihtiyaçları envanter
bilgilerinin incelenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, acil olarak alınacak
tedbirlerde (sel hasarlarının acilen giderilmesi gibi) merkez çalışmaları, köprü
yerine gitmeden ikmal edilebilmekte ve en kısa zamanda alınacak tedbirleri
tespit edilebilmektedir. Envanter bilgilerini toplama işi Bölge Müdürlüğü ve
zaman zaman da merkez elemanları tarafından, arazi ve büro çalışmaları ile

l kt dyapılmaktadır.



Arazi Çalışmaları:

Çalışmaların önemli bir kısmı arazide yapılmaktadır. Her ne kadar projelerinÇ ş y p p j
temini gibi hususlar araziye çıkmadan yapılabilirse de, zamanla köprü ve
derede meydana gelen değişmeler ile eski köprülerin durumlarının tespiti
ancak arazide mümkün olmaktadır. Bu amaçla, envanter yapacak teknik
elemanlar, kendi sorumluluk alanlarındaki Devlet ve İl Yollarını tarayarak bütün
köprülerin krokileri ile görünüşlerini çıkarmalı, arıza v.b. durumlarını belirtmeli
ve yeteri kadar da köprüyü karakterize eden fotoğraf çekmelidirler.



Büro Çalışmaları :

Envanter büro çalışmaları iki yönden yürütülmektedir.

Birincisi; araziden gelen envanter kartlarının tasnifidir Bu kartlar yolBirincisi; araziden gelen envanter kartlarının tasnifidir. Bu kartlar yol
kontrol kesim numarasına göre tasnif edilirler. Her biri kontrol kesimindeki
km. sine göre sıraya konulur ve her kontrol kesimi için bir fihrist hazırlanır.
Ayrıca bu sıralamaya paralel olarak aynı şekilde fotoğraflar da dosyalanırAyrıca bu sıralamaya paralel olarak aynı şekilde fotoğraflar da dosyalanır.

İkincisi; köprü dosyalarıdır. Her köprünün avan ve tatbikat projeleri ile
onarım projesi yine özel tasnifi içinde dosyalanır Bu konuda en önemli konuonarım projesi yine özel tasnifi içinde dosyalanır. Bu konuda en önemli konu
köprünün yapım yılının tespitidir.











PANEL KÖPRÜ YAPIMIPANEL KÖPRÜ YAPIMI












