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TANITIM
Uzun yıllara dayanan geçmişi ile gurur duymakta olan Kasktaş’ın temelleri 1957 yılında kurulan ve günümüzde
dünyanın en büyük taahhüt firmaları arasında yer alan Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye dayanmaktadır. Enka
Kazık Grubu’nun 1957 yılında İstinye Köprüleri inşaatındaki başarılı çalışmaları, ileride Kasktaş adını
alacak olan şirketin çalışma alanını belirleyici ilk işaret olmuştur. Yıllar ve hızlı büyüme; geoteknik ve temel
mühendisliği faaliyetlerinde çeşitlilik getirmiş ve 1975’e gelindiğinde, Enka Kazık Grubu, temel ve zemin
mühendisliği taahhüt işlerinde uzman bir kuruluş olarak resmen Kasktaş adı ile yeni kimliğine kavuşmuştur.
Kuruluşundan itibaren uluslararası firmalarla rekabet edecek şekilde yapılanan Kasktaş, sahip olduğu geniş
makine parkı ve uzman kadrosu ile yurtiçi ve yurtdışında sayısız projelere imza atmış ve geoteknik ve temel
mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek gerek Türkiye’de gerekse etkinlik gösterdiği diğer
ülkelerde, sektöründe ön sıralarda yer alan bir taahhüt firması olmuştur. Kasktaş, Türkiye’de geoteknik ve
temel mühendisliğinde lider firma olmasının haklı gururunu yaşamaktadır.
Türkiye’de kurulan ilk geoteknik firmalarından biri olan Kasktaş, 1980 yılında yurt dışına açılmış, ilk
taahhütlerini Suudi Arabistan ve körfez ülkelerinde gerçekleştirmiştir. Daha sonra faaliyetlerini, aralarında
Rusya’nın da bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu’na yaymıştır. 2000’li yılların başından itibaren
Rusya’nın yanı sıra Kazakistan, Irak, Türkmenistan, Papua Yeni Gine, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan,
Ukrayna, Bosna Hersek, Libya, Cibuti, Arnavutluk ve Cezayir’de çalışmalarını sürdürmüştür.
Kasktaş, uzman kadrosuyla gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki saygınlığını; aldığı sorumlulukları
zamanında yerine getirmesine, müşterilerine teknik açıdan en uygun ve ekonomik projeler sunmasına,
uygulamalarını yaptığı projeleri ISO 9001 Kalite Yönetimi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemlerine uygun bir şekilde başarı ile tamamlamasına borçludur.
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INTRODUCTION
Kasktaş is proud of its long history which was established in 1957, coinciding with the foundation of
world’s one of the top contracting companies, Enka Construction and Industry Co. Inc. Originally known
as Enka Piling Group, Kasktaş’s debut was heralded by the successful completion of its first contract, the
construction of the Istinye Bridges on piled foundations. In 1975, after years of rapid growth, the Enka Piling
Group was renamed as Kasktaş.
Since its establishment, Kasktaş was conceived to compete and succeed in the international arena as
a result of its fully owned equipment and successful management and experienced staff. Kasktaş has
distinguished itself domestically and internationally by closely following developments in geotechnical
engineering and advancing its know-how and capabilities accordingly. Today Kasktaş is not only the leading
geotechnical engineering company in Turkey, but also a leader in foreign markets.
In addition to its dominance as one of the first geotechnical engineering contractors established in Turkey,
Kasktaş took the initiative and extended its interests into foreign territory in 1980. Its initial contracts were
in Saudi Arabia and the Gulf Countries, and later it expanded its project experience into the CIS and Russia.
Since early in the new millennium, Kasktaş has further expanded into Kazakhstan, Iraq, Turkmenistan,
Papua New Guinea, Afghanistan, Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Bosnia Herzegovina, Libya, Djibouti, Albania
and Algeria.
In addition to the invaluable contribution made by its highly skilled technical and managerial staff, Kasktaş
owes its respected reputation to fulfilling its responsibilities on time, preparing the most appropriate
solutions and economical designs for its clients and successfully accomplishing its applications according
to ISO 9001 Quality Management, OHSAS 18001 Health & Safety and ISO 14001 Environmental Management
Standards.
Ever since its establishment as Enka’s ground engineering and foundation contracting company, Kasktaş
has continued to grow and prosper, enlarging both its capacity and skills. This book is the presentation of
its numerous successes in the domestic and international markets in which it competes.
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KASKTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKTAŞ HEAD OFFICE

İstanbul, Balmumcu’da bulunan Kasktaş Genel Müdürlüğü, yurtiçi
ve yurtdışındaki projelere, teknik ve lojistik destek vermektedir.
Bununla birlikte, iş geliştirme, projelendirme ve taahhüt altındaki
tüm faaliyetlerin planlanması, maliyetlerinin kontrol altında
tutulması ve Kalite Yönetim Sistemi ile ÇSG standartlarına uygun
olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli tüm denetim
ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmektedir.

The Kasktaş Head Office, located in Balmumcu, Istanbul, gives
technical and logistical support to the company’s all domestic
and international projects. Additionally, business development,
design, audition and coordination of contracted activities, such
as planning, cost control, and quality control audits to achieve
compliance with all Quality Management System and HSE
(Health, Safety, Environment) standards and requirements, are
implemented from this office.

Kasktaş; faaliyet gösterdiği ülkelerde projelerin daha etkin
bir şekilde takibi ve yönetimi ile işverenlere daha iyi hizmet
verilebilmesi için yurtdışı temsilcilikler ve şirketler kurarak
çalışmaktadır. Kasktaş’ın Moskova’da Rusya Temsilciliği ve
Suudi Arabistan’daki şirketi Kasktas Arabia Ltd.’nin Cidde’de ofisi
bulunmaktadır.

In foreign markets, Kasktaş operates by establishing subsidiary or
branch offices in which the company functions to provide better
service to its clients and to ensure that all projects are effectively
managed. Besides, Kasktaş has a branch office in Moscow,
Russia, and Kasktas Arabia Ltd. is the Company’s Saudi Arabian
subsidiary with an office in Jeddah.
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LOJİSTİK, BAKIM ve
ONARIM MERKEZİ

LOGISTICS, MAINTENANCE and
REPAIR CENTER

Lojistik, Bakım ve Onarım Merkezi şirketin faaliyetlerinde önemli
bir rol oynamaktadır. Taahhüt altındaki işlerde kullanılan makine
ve ekipmanların sevk ve idaresi, makinelerin sürekli ve arızasız bir
şekilde hizmet verebilmesi için gereken tamir ve bakım hizmetleri
ile gerekli yardımcı ekipmanların imalatları Tuzla, İstanbul’da
15,200 m²’lik bir alanda kurulu olan bu merkezden sağlanmaktadır.

Kasktaş’s Logistics, Maintenance and Repair Center plays a vital
role in the company’s operations. Located on a 15,200 m² area in
Tuzla, Istanbul, the center carries out the commissioning, repair
and maintenance of machinery and equipment in order these to
function without interruption or delay due to any breakdown. The
center also carries out production of any necessary auxiliary tools
and equipment.

Bu merkezin 7,500 m²’lik kısmı kapalı ofis, atölye ve ambar olarak;
geri kalan kısmı ise depo ve makine parkı olarak kullanılmaktadır.
Kapalı bölüm; gezer vinçler, saç kıvırma ve kesme tezgâhları,
matkaplar, kaynak motorları ve diğer elektrikli aletler ile
donatılmıştır.
Ayrıca Kasktaş’ın Rusya ve Suudi Arabistan’da benzer yapılanmayla
oluşturulan yerel Lojistik Bakım ve Onarım Merkezleri mevcuttur.
Bu ülkelerde kullanılan makine ve ekipmanların sevk ve idaresi,
makinelerin sürekli ve arızasız bir şekilde hizmet verebilmesi
için gerekli olan tamir ve bakım hizmetleri bu merkezlerden
sağlanmaktadır.

A total of 7,500 m² of the center functions as closed office,
workshop and storage space, with the remaining space used for a
warehouse and a machinery park. The center’s closed workshop is
equipped with mobile cranes, sheet twisting and cutting benches,
drills, welding motors and a wide range of electrical tools.
Kasktaş also possesses local Logistics, Maintenance and Repair
Centers in Russia and Saudi Arabia which are established for
commissioning, repair and maintenance of all machinery and
equipment used in these countries.
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MAKİNE ve EKİPMAN

MACHINERY and EQUIPMENT

Kasktaş, 2000 yılından itibaren geoteknik mühendisliği
projelerinin uygulama alanlarındaki çeşitliliğe paralel olarak
bünyesine yeni makine ekipmanlar katmaya başlamıştır. Gerek
imalat çeşitliliğindeki artış gerekse geniş bir coğrafyaya yayılan
bir bölgede çalışılması nedeni ile yerel piyasa koşulları da dikkate
alınarak farklı tip ve özelliklerde yeni makine ve ekipmanlar ile
güçlendirdiği makine filosu bakımından sektördeki lider konumunu
sürdürmektedir.

Since 2000, Kasktaş has diversified its expertise and experience
greatly in the field of geotechnical engineering. Depending on the
increase in the production type and the wide range of geographical
service, Kasktaş has acquired new machinery and equipment
having different types and properties to strengthen its machinery
equipment fleet. Kasktaş has been active in many countries
with its wide range, modern and high technology machinery and
equipment area, and continual knowledge accumulation since
decades.

Makine, ekipmanların bakımı ve gerekli yedek parçalarının sevk ve
idaresi, deneyimli ve sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip
eden uzman makine mühendislerinden oluşan seçkin bir ekip
tarafından yönetilmektedir.
Kasktaş sahip olduğu çok geniş, modern ve yüksek teknolojiye
sahip makine, ekipman parkı ve yıllara dayanan bilgi birikimi ile
dünyanın birçok bölgesinde faaliyet göstermektedir.
Günümüzde Kasktaş;
∫
∫

∫

∫

Taşıyıcı temel sistemleri (fore kazık, çakma kazık, CFA kazık,
mini kazık vb.),
Derin kazı iksa yöntemleri (diyafram duvar, fore kazıklı, mini
kazıklı ve palplanş perde duvarları, berlin duvarı, ankrajlı ve
destekli perde duvar, jet grout kolonlu perde duvar vb.),

Experienced and specialist mechanical engineers conduct the
purchases and commissioning and maintenance of all Kasktaş’s
machinery and equipment, as well as their necessary spare
parts. These highly trained experts keep all related international
developments up-to-date.
In addition to its years of experience in the geotechnical
engineering field, Kasktaş is able to work on an international level
as a result of its large and fully owned high technology machinery
equipment parks.
Today Kasktaş can execute -under any environmental conditions,
in any kind of soil or rock formation -all geotechnical engineering
applications, including but not limited to:
∫

Foundation systems (bored pile, driven pile, CFA pile, mini pile,
etc.),

Şev stabilitesi yöntemleri (zemin çivisi, kalıcı ve geçici zemin
ankrajı, yüksek kapasiteli zemin ankrajı (SBMA), kaya bulonu
vb.),

∫

Deep excavation support systems (diaphragm wall, piled and
mini piled wall, sheet piling, Berliner wall, anchored and
strutted shoring system, jet grouted wall, etc.),

Zemin iyileştirme yöntemleri (taş kolon, jet grout, vibro
kompaksiyon, prefabrik bant dren, dinamik kompaksiyon,
derin karıştırma metodu vb.),

∫

Slope stability systems (soil nail, temporary and permanent
soil anchor, high capacity ground anchor, rock bolt, etc.),

∫

Ground improvement applications (stone column, jet grout,
vibro compaction, prefabricated wick drain, dynamic
compaction, deep mixing, etc.),

∫

Drilling and grouting applications (consolidation, compaction,
fracture and impermeability grouting, etc.),

∫

In-situ tests and quality control tests.

∫

Delgi ve enjeksiyon yöntemleri (konsolidasyon, sıkıştırma,
çatlak ve geçirimsizlik enjeksiyonları, vb.),

∫

Arazi deneyleri ve kalite kontrol testleri

Gibi tüm geoteknik mühendisliği faaliyetlerini; en zorlu doğa
koşullarında, her türlü zemin ve kaya formasyonunda, her tipte ve
boyutta yapabilecek makine ekipman parkına sahiptir.

13

14

KALİTE YÖNETİMİ

QUALITY MANAGEMENT

Kasktaş, Türkiye’de temel mühendisliği sektöründe, yine bir ilki
gerçekleştirmiş; 2001 yılında İngiliz sertifikalandırma kuruluşu BSI
tarafından belgelendirilerek yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerinde
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya almıştır.

In 2001, Kasktaş was the first company in its field in Turkey
certified to the ISO 9001 Quality Management System by the
British Standards Institution.

Kasktaş Yönetimi, faaliyetlerinin; yasal düzenlemelere, Kasktaş
ilkelerine ve işveren isteklerine uygun olmasını sağlayacağını;
bunun için gerekli tüm önlemleri alacağını ve gereken uygulamaları
başlatacağını taahhüt etmektedir.
Kurulmuş olan bu sistem kapsamında, ISO 9001 gereksinimlerinin
yanı sıra Kasktaş tarafından önemli görülen faaliyet alanlarına
ilişkin yazılı prosedürler de oluşturulmuştur. Kalite Yönetim
Sistemi dokümanları; ISO 9001 gereksinimlerine ve Kasktaş kalite
hedeflerine uygun bir şekilde hazırlanmış ve kullanıma alınmıştır.

Kasktaş management undertakes its responsibilities and
conducts itself so that all its actions are in strict accordance with
legal regulations, Kasktaş’s principles and client expectations, as
well as all necessary precautions.
In addition to the requirements of ISO 9001, Kasktaş has created
written procedures related to all activities which company
management deems essential. The Quality Management System
documents have been prepared and put into practice in order to
provide a system appropriate to the requirements of ISO 9001
and Kasktaş’s quality objectives.
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Kasktaş, uygulamasını yaptığı geoteknik mühendisliği projelerinde
yüksek kaliteye ulaşmayı ve işveren memnuniyetini arttırmayı her
zaman ön planda tutmaktadır. Kasktaş bünyesinde kurulmuş
ve en modern test ve ölçüm cihazları ile donatılmış olan kalite
kontrol bölümü, bütün geoteknik uygulamalar ile her türlü
saha ve laboratuvar deneylerinin, kaliteden ödün verilmeden
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Her proje için, ilgili standartlar
referans alınarak hazırlanan yapım yöntemleri ve kalite kontrol
planı, imalat süresince titizlikle takip edilmekte ve bu plan
çerçevesinde imalatlar sırasında ve sonrasında çeşitli kalite
kontrol testleri yapılmaktadır.

To increase client satisfaction, Kasktaş’s foremost objective
is high quality work in its geotechnical engineering projects.
Its quality control department has been equipped with modern
instruments to ensure that all geotechnical applications, as well
as site and laboratory tests, are implemented without sacrificing
quality. For all projects’ method statements and a quality control
plan referring to the related standards are strictly pursued, and
in accordance with this plan, a variety of quality control tests are
carried out during and after project executions.
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Kasktaş yaptığı rutin kalite kontrol testlerinin yanı sıra; derin kazı
destekleme sistemlerinin düşey ve yanal deformasyon ölçümleri,
çift yönlü (bi-directional) yük hücresi yöntemi ile 105,000 kN
maksimum test yüküne kadar kazık yükleme deneyleri, kazık
süreklilik ve bütünlük deneyleri (PIT, CSL), dinamik kazık analizi
(PDA), bölge yükleme ve arazi deneylerini (CPT, SPT) yapmaktadır.
İmalat sırasında elektronik bilgi toplama üniteleri kullanılarak
elde edilen bilgiler ve ayrıca yapılan testlerin sonuçları en güncel
mühendislik yazılımları kullanılarak değerlendirilmektedir.
Böylece, tasarım ve uygulama aşamalarında bütünlük
sağlanmakta, uygulama sırasında karşılaşılan değişik koşullara
anında müdahale etmek mümkün olmakta ve imalatlarla ilgili
öngörülemeyen potansiyel problemler veya imalatları olumlu
yönde etkileyecek değişiklikler önceden tespit edilebilmektedir.

In addition to routine tests, Kasktaş performs the following
quality control tests: monitoring of vertical and lateral deflections
of deep shoring systems, pile load tests by bi-directional cell
method with a maximum test load of 105,000 kN, pile integrity
tests, cross hole sonic logging tests (PIT, CSL), pile dynamic
analysis tests (PDA), zone loading and in situ tests (CPT, SPT).
The test results and the real time installation data, obtained by an
electronic data-collecting unit during execution, are evaluated by
using up-to-date engineering software. Consequently, integrity is
achieved between the design and application stages. Besides, it
is also possible to take action under different conditions during
the execution as well as ascertain potential problems or changes
affecting the execution before they become an issue.
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ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

HEALTH, SAFETY and ENVIRONMENT

Kasktaş, Türkiye’deki geoteknik mühendisliği alanında yine bir
ilki gerçekleştirerek faaliyetlerinde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini
uygulamaya almış ve BSI tarafından belgelenmiştir.

Kasktaş is proud to be the first Turkish company in geotechnical
engineering to be certified to the OHSAS 18001 Health &
Safety Management System and the ISO 14001 Environmental
Management System.

Kasktaş bugüne kadar gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası
projelerde kazanmış olduğu başarıları çalışanlarına borçlu
olduğunu bilerek işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına büyük önem
vermekte, uygulamalarının çevreye olan olumsuz etkilerini
sınırlandırmaya çalışmaktadır.

As Kasktaş is aware that its success in domestic and international
projects depends on its personnel, whose well-being is of the
utmost importance, it believes in the great value of its health and
safety regulations and puts great effort to diminish the negative
effects of its operations on the environment.

Kasktaş, yüksek standartlarda sağlık ve iş güvenliği
performansının, iyi ve etkili bir yönetim şekliyle sağlanacağına
ve iş ile ilgili kazaların/yaralanmaların, hastalıkların ve malzeme
hasarlarının önlenebilir olduğuna inanmakta, güvenli ve sağlıklı
bir çalışma ortamı oluşturarak “Sıfır Tolerans” felsefesini taahhüt
etmektedir.

Kasktaş believes that all work related accidents/injuries, disease
and property losses are preventable, and that higher health and
safety performance is in line with good and effective management
practices. Kasktaş subscribes to a safe and healthy working
environment for all personnel with its “Zero Tolerance” philosophy.
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PERSONEL

STAFF

Kasktaş’ın en değerli kaynağı insan gücüdür. Kasktaş’ın tüm
yurtiçi ve yurtdışı ofis ve şantiyelerindeki çalışanlarının sayısı beş
yüzü aşmaktadır. Çalıştığı ülkelerdeki yerel kaynakları maksimum
oranda kullanmaya gayret eden Kasktaş, yıllar içinde çok uluslu iş
gücüne sahip bir yapıya dönüşmüştür.

Kasktaş’s most precious resource is human. Kasktaş employs
over 500 people, including its staff and site personnel. These
employees are stationed in its head office, domestic and
international offices and sites. As a result of its policy to maximize
local resources, Kasktaş has transformed into a company with a
truly diverse and multinational workforce over the years.

Kasktaş’ın altmış kişiyi aşkın teknik ve idari personeli, geoteknik
tasarım ve uygulama konusunda uzmanlaşmış inşaat ve jeoloji
mühendisleri ile özel geoteknik makine ve ekipmanlar üzerinde
deneyim sahibi makine mühendislerinden oluşmaktadır.
Kasktaş’ın bu seçkin kadrosu, çevreye ve doğal hayata karşı
sorumluluğunun yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliğinin her şeyden
önce geldiğinin bilincinde olup her türlü geoteknik mühendisliği
sorununa kaliteli ve ekonomik çözüm üretmek üzere, ilk günkü
heyecan ve coşku ile çalışmaktadır.
Süregelen başarısının deneyimli ve uzman insan gücüne
dayandığının bilincinde olan Kasktaş; gerçekleştirdiği uygulamalı
eğitimlerle personelinin sürekli gelişimini sağlamasının yanı sıra,
uluslararası arenada rekabet edebilen, üretken ve yeniliklere açık
uzman kadrosunu her geçen gün genişletmektedir.

Over 60 of Kasktaş’s technical and administrative staff are civil
and geological engineers; who are specialized in geotechnical
engineering design and applications as well as mechanical
engineers with experience in special machinery and equipment.
This distinguished Kasktaş staff gives their best to uphold their
responsibilities for the life, environment and principle of “safety
first”, while making every effort to implement economical
solutions to all kinds of geotechnical challenges without ever
sacrificing the quality of the work.
Recognizing the key role of its employees and their knowledge
play in its ongoing success, Kasktaş provides internal training
programs to improve the skills of its personnel in addition to
enlarging its specialist staff. Their personal achievements
keep Kasktaş innovative, productive and competitive in the
international arena.
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GEOTEKNİK TASARIM,
DANIŞMANLIK ve YÖNETİM
HİZMETLERİ

GEOTECHNICAL DESIGN,
CONSULTANCY and MANAGEMENT
SERVICES

Kasktaş, 1985 yılında kurduğu teknik ofisi sayesinde, uygulamasını
üstlendiği geoteknik mühendisliği yapılarının projelendirme
hizmetlerini de sağlamaktadır. Böylece, proje gereksinimleri,
işveren istekleri, zemin ve çevre koşulları en iyi şekilde
değerlendirilerek amaca uygun, güvenli, kaliteli ve ekonomik
geoteknik mühendisliği tasarımları gerçekleştirilmektedir.

Since the establishment of its design office in 1985, Kasktaş has
been able to design all of the geotechnical engineering structures
it undertakes. As a result, project requirements, client demands,
ground and site conditions are efficiently evaluated to achieve
geotechnical designs that are pertinent, safe, economical and
high quality.

Doksanlı yılların başından itibaren Kasktaş Teknik Ofisi; birçok
farklı ülkedeki zorlu inşaat projelerinde karşılaşılan geoteknik
ve temel mühendisliği problemlerine, etkinlik alanına giren
konulara yönelik mühendislik yazılımlarının güncel sürümlerini
kullanarak son teknoloji ürünü çözümler geliştirmektedir. Ayrıca
tamamlanmış projelerden elde ettiği teknik geri besleme verilerini
analiz ederek, tasarımlarını sürekli iyileştirme ve en mükemmele
ulaştırmak hedefindedir.

From the 1990s to the present, the Kasktaş Design Office has
evaluated state-of-the-art solutions for all kinds of geotechnical
and foundation engineering problems on challenging construction
projects around the world by using the latest versions of
geotechnical engineering software. By analyzing the technical
feedback obtained from completed projects it aims to continually
improve designs in order to achieve perfection in its design
activities.

Kasktaş Teknik Ofisi, tasarım doğrulama amaçlı arazi deneyleri,
projeye özgü geoteknik tasarım parametrelerinin belirlenmesi
amacı ile zemin etüt raporunun hazırlanması, sonuçlarının
değerlendirilmesi, kalite kontrol testlerinin belirlenmesi ve
yapılması ile ilgili hizmetler de vermektedir.

Kasktaş Design Office provides design, planning and consultancy
services including determination of geotechnical parameters,
execution of in-situ tests, preparation of soil investigation reports,
evaluation of in-situ test results and application of quality control
tests.
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TASARIM MERKEZİ

DESIGN CENTER

Kasktaş, 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
Tasarım Merkezi olarak sertifikalandırılmıştır. Türkiye’de geoteknik
ve temel mühendisliğinde Tasarım Merkezi olarak belgelendirilen
ilk firmadır.

Kasktaş has been certified as a Design Center in 2017 by the
Science, Industry and Technology Ministry. It is the first Design
Center for Geotechnical and Foundation Engineering company in
Turkey.

Kasktaş Tasarım Merkezi kapsamında verilen hizmetler;

Services given by the Kasktaş Design Center are;

1) Proje Öncesi Zemin ve Temel Mühendisliği Araştırma Hizmetleri

1) Pre-Project Geotechnical
Investigation Services

and

Foundation

Engineering

2) Tasarım ve Projelendirme Hizmetleri
2) Design and Planning Services
3) Aletsel Gözlem ve Performans İzleme
3) Instrumental Monitoring
4) Kazık Deneyleri
4) Pile Tests
5) Ankraj / Kaya Bulonu / Zemin Çivisi Deneyleri – (BS8081:2015,
PTI DC.35 1-14, EN1537-2013)

5) Anchor / Rock Bolt / Soil Nail Tests – (BS8081:2015, PTI DC.35
1-14, EN1537-2013)

6) Danışmanlık Hizmetleri
6) Consultancy Services
∫

∫

∫

∫

Proje Optimizasyonu: Mevcut tasarım projelerinin mühendislik,
süre, maliyet ve yapılabilirlik açısından kontrolü ve gerektiğinde
alternatif çözümler oluşturulması, tasarım kriterlerinin
belirlenmesi,
Geoteknik uygulamalarda proje ve zemin koşullarına göre
uygun makine-ekipman seçimi, imalat yöntemlerinin
belirlenmesi ve hazırlanması,
Geoteknik uygulamalarda, projelerin yer aldığı yerel
standartların ve proje gereksinimlerinin dikkate alınarak teknik
şartnamelerin, her bir imalat kalemi için yapım yöntemlerinin,
ITP, Risk Analizi ve Çevresel Boyut Analizlerinin hazırlanması,
Çözüm Ortaklığı: Projelerin uygulaması sırasında karşılaşılan
problemlerin yerinde tespiti ile değerlendirme yapılması,
mühendislik yönünden uygun, hızlı ve ekonomik çözümler
üretilmesi.

∫

Project Optimization: Controlling of the existing design
drawings depending on engineering, duration, cost and
feasibility and creating alternative solutions when required,
determination of the design criteria,

∫

Determination of suitable machinery, equipment and
construction method depending on project and ground
conditions in geotechnical applications,

∫

Preparation of technical specifications, method statements,
ITP, risk and environmental analyses depending on regional
standards and project requirements in geotechnical
applications,

∫

Solution Partnership: In-situ monitoring and evaluation of the
problems encountered during site applications and proposing
quick, economical and suitable engineering solutions.
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ETKİNLİK ALANLARI

FIELDS of ACTIVITY

KAZIKLI TEMELLER

PILED FOUNDATIONS

∫
∫
∫
∫

∫
∫
∫
∫

Fore Kazık
Çakma Kazık
CFA
Mini Kazık

Bored Pile
Driven Pile
CFA
Mini Pile

DERİN KAZIK İKSALARI

DEEP EXCAVATIONS

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Diyafram Duvar
Kazıklı Perde Duvar
Mini Kazıklı Perde Duvar
Palplanş Perde Duvar
Berlin Duvarı
Zemin Çivisi ve Kaya Bulonu ile Şev Stabilitesi
Yüksek Kapasiteli Zemin Ankrajı (SBMA)

ZEMİN İYİLEŞTİRME
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Derin Karıştırma
Jet Grout
Taş Kolon
Dinamik Kompaksiyon
Vibro Kompaksiyon
Prefabrik Bant Dren

ENJEKSİYON
∫
∫
∫
∫

Konsolidasyon Enjeksiyonu
Sıkıştırma Enjeksiyonu
Çatlak Enjeksiyonu
Geçirimsizlik Enjeksiyonu

Diaphragm Wall
Piled Wall
Mini Piled Wall
Sheet Piled Wall
Berliner Wall
Slope Stability with Soil Nail and Rock Bolt
High Capacity Ground Anchor (SBMA)

GROUND IMPROVEMENT
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Deep Mixing
Jet Grouting
Stone Column
Dynamic Compaction
Vibro Compaction
Pre-fabricated Wick Drain

GROUTING
∫
∫
∫
∫

Consolidation Grouting
Compaction Grouting
Fracture Grouting
Impermeability Grouting

GEOTEKNİK TASARIM

GEOTECHNICAL DESIGN

KAZIK DOĞRULAMA DENEYLERİ

PILE VERIFICATION TESTS

∫
∫
∫
∫

Statik Kazık Yükleme Deneyleri
Dinamik Kazık Yükleme Deneyleri ve Kazık Çakma Analizleri
Çift Yönlü Kazık Yükleme Deneyleri
Kazık Bütünlük Deneyleri

∫
∫
∫
∫

Static Pile Loading Tests
Dynamic Pile Loading Tests and Pile Driving Analysis
Bi-directional Pile Loading Tests
Pile Integrity Tests

GEOTEKNİK ALETSEL GÖZLEM TESTLERİ

GEOTECHNICAL MONITORING TESTS

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

İnklinometre
Tiltmetre
Piyezometre
Oturma Plakası
Yük Hücresi (Load Cell)
Ekstansometre
Kalıcı Ankraj Sistemleri Bakım Hizmetleri (Elektronik yük
ölçüm sistemlerinin kurulması, ankraj kafası korozyon
kontrolleri ve önleyici uygulamalar)

Inclinometer
Tiltmeter
Piezometer
Settlement Plate
Load Cell
Extensometer
Permanent Anchor Systems Maintenance Services (Set up of
an electronical load measurement system, anchor head
corrosion controls and preventive applications)
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İŞVEREN LİSTESİ

CLIENT LIST

Kasktaş, kuruluşundan bu yana önemli ve prestijli projelerde
dünyanın önde gelen saygın şirketleri ve devlet kuruluşları ile
beraber çalışabilme şansı bulmuştur. Bu işverenlerimizin bir
bölümü aşağıda listelenmiştir:

Over the years, Kasktaş has been fortunate to work on a wide
range of high profile projects with some of the world’s leading
companies, governments and distinguished organizations. The
company values the experience, privilege and rewards of working
with the following companies, organizations and their people:

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

AGIP KCO
ALARKO
ANTYAPI
BAYTUR
BP
BECHTEL
CAPITAL GROUP
CHEVRON
CONDOTTE DACQUA S.p.A
DALLAH
DAMAC PROPERTIES
ENKA
EXXON
FENERBAHÇE S.K.
FORD OTOSAN
GAZPROM
HAIF COMPANY
INTERGEN
LAMAR INVESTMENT and DEVELOPMENT
MIRAX GROUP
NUROL
PARSONS

PETKİM
ROYAL COMMISSION for JUBAIL AND YANBU
SABANCI HOLDING
SAIPEM
SAKHALIN ENERGY
SAUDI ARAMCO
SAUDI BINLADIN GROUP
SAUDI OGER
SENIMDI KURYLYS
SHELL
SOYAK
STFA
STROY MONTAJ
TCO
TEKFEN
TEKNİK YAPI
TSGI
TURNER
TÜPRAŞ
YAPI MERKEZİ
YENİGÜN
YÜKSEL İNŞAAT
ZUHAIR FAYEZ PARTNERSHIP
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TÜRKİYE
TURKEY
SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ARABIA
RUSYA
RUSSIA
DİĞER ÜLKELER
OTHER COUNTRIES

YURTİÇİ ve YURTDIŞI PROJELER
DOMESTIC and INTERNATIONAL PROJECTS

Kasktaş bugüne kadar aşağıda listelenen ülkelerde birçok projeyi
başarıyla tamamlamış ve çalıştığı ülkelerin lider geoteknik
firmaları arasında yerini almıştır:

Kasktaş has successfully completed many projects and is one of
the leading geotechnical contractors in the following countries:

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

AFGANİSTAN
ARNAVUTLUK
AZERBAYCAN
BAHREYN
BOSNA HERSEK
CEZAYİR
CİBUTİ
GÜRCİSTAN
IRAK
KAZAKİSTAN
LİBYA
NEPAL
ÖZBEKİSTAN
PAPUA YENİ GİNE
RUSYA
SUUDİ ARABİSTAN
TÜRKİYE
TÜRKMENİSTAN
UKRAYNA

AFGHANISTAN
ALBANIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BOSNIA HERZEGOVINA
ALGERIA
DJIBOUTI
GEORGIA
IRAQ
KAZAKHSTAN
LIBYA
NEPAL
UZBEKISTAN
PAPUA NEW GUINEA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
TURKEY
TURKMENISTAN
UKRAINE
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TÜRKİYE
TURKEY
Kasktaş kurumsal adıyla ilk kez 1975 yılında, Hereke Viyadükleri Projesi
kapsamındaki fore kazık işlerini gerçekleştirmiştir. 80’li yılların sonlarına kadar fore
kazık ve çakma kazık işleri şirketin ana faaliyet konusu olmuştur. Bu süre zarfında
birçok otoyol, köprü, viyadük, liman, enerji ve petrokimya tesisi inşaatları gibi değişik
mühendislik yapılarının temel altı kazık imalatları başarı ile gerçekleştirilmiştir.
90’lı yılların başından itibaren Türkiye’de özel sektör yatırımlarının artmasıyla birlikte
Kasktaş’ın geoteknik ve temel mühendisliği faaliyetleri de çeşitlenmiştir. Özellikle
oteller, alışveriş ve iş merkezleri gibi yüksek yapıların taşıyıcı temel sistemleri
ile derin temel kazıları kapsamındaki geoteknik projelendirme ve uygulamaları
Türkiye’nin birçok değişik şehrinde başarı ile tamamlanmıştır.
2000’li yıllardan günümüze kadar ise Metropol İstanbul, Skyland, Mahall Bomonti ve
Kuruçeşme Mandarin Oriental Otel gibi özel sektörün otel ve rezidans yatırımlarına
ek olarak, özellikle YİD modeli projelerinde ve rafineri ve petrokimya yatırımlarının
artış göstermesiyle birlikte; Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüp Geçişi, Çanakkale
Köprüsü, Star Rafinerisi, Tüpraş Rafinerisi gibi teknik zorluğu yüksek projelerin
taahhütleri gerçekleştirilmiştir.
Sektörünün lider ve öncü firması olan Kasktaş, taahhüdü altındaki Türkiye’nin en
önemli ve prestijli projelerini yetişmiş insan gücü ve son teknoloji ürünü makine
ekipman kullanarak gerçekleştirmektedir.
Kataloğumuzun sayfalarını çevirdikçe, haklı kıvancımızın yansımalarını hissedecek,
günümüzde Türkiye’de geoteknik mühendisliğinin Kasktaş adıyla özdeşleştiğini fark
edeceksiniz.
Kasktaş’s first contract, under its current name, was the execution of bored piling
works at the Hereke Viaduct Construction Project in 1975. Until the late 1980s,
bored and driven piling works were its primary activities in Turkey. During this
period, a number of piling projects were achieved under the foundations of different
structures, such as motorways, bridges, viaducts, ports and energy plants.
With the development of Turkey’s private sector in the early 1990s, Kasktaş’s
experience expanded into various geotechnical and foundation engineering
activities in addition to piling. In particular, deep excavation and foundation systems
for high-rise buildings, such as hotels, shopping malls and business centers were
built in various cities around Turkey.
In 2000s, Kasktaş has appeared in BOT type projects; which are challenging
technical projects of Osman Gazi Bridge, Eurasia Tunnel Project, Çanakkale Bridge,
Star Refinery and Tüpraş Refinery, aside from private investments, such as Metropol
İstanbul, Skyland, Mahall Bomonti and Bosphorus Mandarin Hotel.
Kasktaş, the market leader and pioneer geotechnical contractor, has undertaken
the most prestigious and remarkable projects in Turkey, while introducing the
highly skilled manpower and stateof-the-art machinery & equipment in its field.
Throughout this book it is possible to feel Kasktaş’s justified pride that in Turkey
today geotechnical engineering is virtually synonymous with the name of Kasktaş.
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OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ PROJELERİ

OSMAN GAZİ BRIDGE PROJECTS

Osman Gazi Köprü Projesi kapsamında Güney Ankraj Bloğu
ve Güney Yaklaşım Viyadüklerinde Diyafram Duvar İşleri, Kuru
Havuz’da Palplanş Çakma ve Çekme İşleri ve Kuzey Yan Ayak’ta Jet
Grout yöntemi ile Zemin İyileştirme İşleri olmak üzere dört farklı
proje tamamlanmıştır.

Within the scope of the Osman Gazi Bridge Project; four different
projects, such as diaphragm wall works at South Anchorage Block
and South Approach Viaducts, sheet pile driving and extracting
works at Dry Dock, soil improvement by jet grouting at North Side
Span Pier were successfully completed.

Osman Gazi Köprüsü dünyadaki sismik hareketlilik açısından
en aktif bölgelerden birinde yer almaktadır. Proje sahasının
Kuzey Anadolu Fay Hattı ile kesişmesi nedeniyle proje yapılarının
mühendislik tasarımları ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle
Güney Ankraj Bloğu ve Güney Yaklaşım Viyadükleri geoteknik
mühendisliği açısından Türkiye’de birçok yeni inşaat teknolojisinin
başarı ile uygulandığı projelerdir.

The Osman Gazi Bridge Project is located in one of the most
seismically active regions in the world. Since the project alignment
intersects with the North Anatolian Fault Line, the design of the
structures is of special importance. Especially South Anchorage
Block and South Approach Viaducts represent the initials in
Turkey in terms of civil engineering.
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Güney Ankraj Bloğu ve Güney Köprü Ayağı ağırlık tipi entegre
yapı olarak tasarlandığı için kazısının bir bütün olarak yapılması
gerekmiştir. Bu yüzden iksa yapısının geometrisi yurtdışındaki
benzerlerinden farklı olarak dikdörtgen iksa sistemi ile iki gözlü
(multi-cell) iksa sistemlerinin beraber çalışabileceği ve entegre
yapının şekline uygun olarak plandaki görünüşü gitarı anımsatan
ve sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk kez bu projede özel
olarak uygulanan bir iksa tasarımıdır. Proje kapsamındaki konsol
çok gözlü (multi-cell) diyafram duvar projesi Türkiye’de ilk kez
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Osman Gazi Köprü Projesi kapsamındaki Güney Yaklaşım Viyadük
ayak temelleri altında ise diyafram duvarlardan oluşan Kutu-Tipi
Derin Temel Sistemi kullanılmıştır. Viyadük temellerinin Kuzey
Anadolu Fay hattının ikincil faylanma bölgesinde olması; diyafram
duvarların tasarım ve uygulamasında geleneksel yöntemlerden
farklı olarak, donatının yatay doğrultuda sürekliliğini sağlayan
özel imalat yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu yüzden
Türkiye’de ilk kez bu proje kapsamında “yatay doğrultuda sürekli
donatılı diyafram duvar uygulaması” gerçekleştirilmiştir.

South Anchorage Block and South Side Span Pier were designed
by enabling rectangular shoring system to work together with
multi-cell shoring system and compatible with the shape of
integrated structure. The shape of the plan view of the shoring
system looks like a guitar. This shoring design is unique not only
in Turkey but also in the world. Moreover, the cantilever multi-cell
diaphragm wall application has been successfully accomplished
for the first time in Turkey.
Diaphragm walls are implemented as a Box-Type Deep Foundation
System under the foundations of South Approach Viaducts; which
is a part of Osman Gazi Bridge Project. Since the location of the
project crosses the North Anatolian Fault Line and it lies within
the secondary fault zone, special techniques were used for design
and construction of diaphragm walls in order to install continuous
horizontal reinforcement, which is quite different from the
traditional methods. Therefore, the application of the diaphragm
wall with continuous horizontal reinforcement is used for the first
time in Turkey.
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AVRASYA TÜNELİ – İSTANBUL BOĞAZI
KARAYOLU TÜP GEÇİŞİ PROJESİ

EURASIA TUNNEL – ISTANBUL STRAIT
ROAD TUBE CROSSING PROJECT

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayolu
tüneliyle birleştiren ilk proje olan Avrasya Tüneli Projesi (İstanbul
Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi) kapsamında Asya ve Avrupa
kıtalarında TBM (Tünel Açma Makinesi) giriş ve çıkış ağızları için
hazırlanan geçiş kutusu adı verilen geçici yapıların kazı destek
sistemi uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Within the Eurasia Tunnel Project (İstanbul Strait Road Tube
Crossing Project) that connects Asia and Europe with a highway
tunnel under seabed for the first time, excavation support systems
of temporary structures called as transition boxes are prepared
for TBM (Tunnel Boring Machine) entrance and exit points have
been executed in European and Asian sides.

Ayrıca Yenikapı Altgeçit ve U Dönüşü Yapıları, Eyüp Aksoy Aç &
Kapa Tünelleri Kazı Destek Sistemi İşleri ve Kazlıçeşme U Dönüş
Yapıları Kazık İşleri kapsamında proje toplamında 83,250 m
ankraj; 10,200 m kaya bulonu; 40,400 m kesişen kazık; 60,000
m² diyafram duvar; 12,000 m baret kazık; 120,000 m jet grout;
15,000 m fore kazık imalatı başarı ile tamamlanmıştır.

In addition, within the scope of Yenikapı Underpass and U-Turn
Structures Geotechnical Works, Eyüp Aksoy Cut & Cover Tunnels
Excavation Support System Works, Kazlıçeşme U-Turn Structures
Piling Works; 83,250 m of anchor; 10,200 m of rock bolt; 40,400
m of secant pile; 60,000 m² of diaphragm wall; 12,000 m of
barrette pile; 120,000 m of jet grout; 15,000 m of bored pile have
been installed successfully.

Asya Geçiş Kutusu kazı destek sistemi dikdörtgen geometriye
ve maksimum 40 m derinliğe sahiptir, kazı alanı yaklaşık 170
m uzunluğunda 25 m genişliğindedir ve 140,000 m³’lük bir kazı
yapılmıştır. TBM ve NATM tünellerinin giriş bölgelerinde ve TBM
çıkış bölgesinde kazık, diyafram duvar donatıları ve kaya bulonları
fiberglas donatı kullanılarak imal edilmiştir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen Marmara Denizi’nin kıyı şeridine
25-30 m mesafede ve 31 m’ye varan derin kazılar, çevre yol ve
yapılara zarar vermeden başarıyla tamamlanmıştır. Projenin her
aşamasında periyodik olarak deplasman ve ankraj yüklerinin
ölçümleri yapılarak tasarım kriterleri ile uyumlu olup olmadığı
kontrol edilmiştir.

The geometry of the excavation support system of Asian Transition
Box is rectangular with dimensions of 170 m x 25 m and with a
depth of 40 m. The volume of excavation is 140,000 m³. Bored
pile and diaphragm wall reinforcements and rock bolts have been
constructed by using fiberglass reinforcements at TBM and NATM
Tunnel entrance; TBM exit locations.
Deep excavations of 31 m within an area; which is only 25-30 m
away from the Sea of Marmara have been successfully completed
without damaging surrounding roads and structures. Periodically,
displacements have been measured at each stage of the project
and necessary measurements have been taken at stages where
the design criteria differed.
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Avrupa Geçiş Kutusu, yaklaşık 70 m x 30 m dikdörtgen bir
geometriye sahiptir, aynı bölgede yer alan Trafo Binası ise 45
m x 45 m olup ayrıca devamında yaklaşık 600 m uzunluktaki
Aç Kapa tüneli bulunmaktadır. Bu bölgedeki maksimum kazı
derinliği 31 m’dir, iksa sistemi olarak, çelik ve betonarme
destekler ile yatay yüklerin karşılandığı diyafram duvarlı bir
iksa sistemi projelendirilmiştir. TBM çıkış bölgesinde, TBM’nin
çıkışı esnasında (11 Barlık yüksek su basınç altında) potansiyel
su gelişine engel olmak için donatısız kazıklar ile geçirimsizlik
bloğu oluşturulmuştur. Kazı tabanında gelen büyük yanal itkiler
nedeniyle ayrıca donatısız duvarlar kullanılarak kazı tabanı altında
yeraltı destek sistemi oluşturulmuştur.

The European Transition Box has a rectangular geometry with 70
m x 30 m dimensions whereas; the Substation Building is 45 m
x 45 m in plan, including the Cut and Cover Section with a length
of ~600 m. The maximum excavation depth is 31 m. The shoring
design consists of diaphragm walls laterally supported with steel
and reinforced concrete struts. An impermeable block has been
established with unreinforced piles to prevent water flow (under
a high water pressure of 11 Bars) from TBM exit area during
breakout operation. Furthermore, underground support system
has been established by using unreinforced walls due to large
lateral displacements coming from the excavation base.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ PROJESİ
AVRUPA ANKRAJ BLOĞU

1915 ÇANAKKALE BRIDGE PROJECT
EUROPEAN ANCHOR BLOCK

1915 Çanakkale Köprüsü, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe
Otoyolu’nu Çanakkale Boğazı üzerinden birbirine bağlamaktadır.
Köprü 2,023 m’lik orta ayak açıklığı ile dünyanın en uzun asma
köprüsüdür. 318 m’lik kule yüksekliği de köprüyü dünyanın en
yüksek köprülerinden biri yapmaktadır.

The 1915 Çanakkale Bridge connects the Kınalı-TekirdağÇanakkale-Savaştepe Highway over the Dardanelles. The bridge
is the longest suspension bridge in the world with the 2,023 m
long central span. Besides, it is one of the highest bridges with a
318 m of tower height.

Projenin Avrupa Ankraj Bloğu kapsamında 5,400 m kesişen kazık;
9,500 m zemin çivisi; 8,900 m² püskürtme beton, susuzluştırma
ve 163,500 m³ hafriyat işleri yapılmıştır.

Within the scope of the European Anchor Block of the project;
5,400 m of secant pile; 9,500 m of rock bolt; 8,900 m² of
shotcrete, dewatering and 163,500 m³ of excavation works have
been completed.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ PROJESİ
ASYA ANKRAJ BLOĞU

1915 ÇANAKKALE BRIDGE PROJECT
ASIAN ANCHOR BLOCK

1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa Ankraj Bloğu Kazı ve Destek
İşleri’nin tamamlanmasıyla Asya Ankraj Bloğu kazı destek ve
temel altı baret kazık imalatlarına başlanmıştır. Kazı derinliği
maksimum 6 m olan projede; 7,500 m² püskürtme beton; 5,900
m kesişen kazık; hafriyat ve susuzlaştırma işleri bulunmaktadır.
Temel sistemi olarak, ankraj bloğuna etkiyen yüksek çekme yükleri
ve momentlerini karşılayacak şekilde; 7 sıra, 51.5 m uzunluğunda
ve 120 cm kalınlığında baret kazıklar tasarlanmıştır. Baret
kazık imalatlarına başlamadan önce 5,200 ton kapasiteli özel
krikolarla çift yönlü (bi-directional) ön yükleme deneyi yapılmış
ve tasarım doğrulanmıştır. Toplam 6,500 m² baret kazık imalatı
bulunmaktadır.

After the completion of the 1915 Çanakkale Bridge European
Anchor Block Excavation and Support Works, Asian Anchor Block
excavation support and barrette pile works have started. The
project; where the excavation depth is maximum 6 m, consists
of 7,500 m² of shotcrete; 5,900 m of secant pile; excavation and
dewatering works. To meet the high tensile loads and moments
acting on the anchor block; a special foundation system having
7 rows of barrette piles which are 51.5 m deep and 120 cm thick
has been designed. Before the construction of barrette piles,
bi-directional preliminary load test had been performed using
special jacks with a capacity of 5,200 tons. A total of 6,500 m² of
barrette pile has been installed.
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İZMİR ALİAĞA STAR
RAFİNERİ PROJESİ

İZMİR ALİAĞA STAR
REFINERY PROJECTS

Türkiye’de en büyük özel sektör yatırım projelerinden olan İzmir
Aliağa Rafinerisi Projesi kapsamında, farklı Ana Yüklenicilerin
altında çeşitli taşeron sözleşmeleri yapılarak çalışılmıştır.

Within the scope of İzmir Aliağa Refinery Project, which is one of
the largest private sector investment projects in Turkey, several
sub-contract works have been carried out under different main
contractors.

Proje kapsamında, Teras 5 & 6 Kalıcı Ankraj İşleri, Reclamation
Alanı Fore Kazık İşleri, DS1-Zemin Çivisi İşleri, Star Rafineri
Projesi-Kazık İşleri, Petkim Konteynır Limanı-İksa İşleri ve Teras
63-Kazık İşleri tamamlanmıştır.
Proje kapsamında yer alan Teras 5 & 6, DS1 Ankraj ve Zemin
Çivisi İşleri ve Aliağa Petkim Konteynır Limanı İksa İşleri heyelan
önleme amacı ile 75 yıl yapı ömrüne sahip kalıcı ankraj ve
zemin çivisi imalatları kullanılarak yapılmıştır. Bahis konusu
projelerde Kasktaş’ın tescilli ürünü olan yüksek kapasiteli tekli
delik çoklu ankraj teknolojisi (Single Bore Multiple Anchor-SBMA)
kullanılmıştır.
SBMA tipi öngermeli ankrajın 195 ton statik ve 300 ton sismik
yükleri taşıdığını göstermek maksadı ile imalatlar öncesinde Tek
Köklü Ankraj Testleri (SUT) ve SBMA Ankraj Testleri yapılmış ve
maksimum 375 ton ankraj kapasitesine ulaşılmıştır.

Under these subcontracts Terrace 5 & 6 Permanent Anchor Works,
Reclamation Area Bored Pile Works, DS1-Soil Nail, Star Refinery
Project-Piling Works, Petkim Container Port-Shoring Works and
Terrace 63-Piling Works have been completed.
Within the scope of the project, permanent anchors and soil nail
works with a construction life of 75 years have been executed in
order to minimize the risk of landslide potential at Terrace 5 &
6, DS1 and Petkim Container Port areas. In the project Kasktaş's
registered product, high-capacity Single Bore Multiple Anchor
(SBMA) technology, has been used.
Prior to production anchor works, investigation tests consisting
of both SBMA type and SUT type (Single Unit Type) test anchors
were carried out in order to verify a static load of 195 tons and
a seismic load of 300 tons. During these preliminary tests, a
maximum anchor capacity of 375 tons was achieved.
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Star Rafineri Projesi Kazık İşleri kapsamında üç farklı ünitenin
(U-100, U-190 ve U-445) altında yer alan temel altı fore kazık
imalatları ile kalite kontrol programı kapsamında statik kazık
yükleme testleri, dinamik kazık yükleme testleri ve kazık bütünlük
testleri gerçekleştirilmiştir. U-100 ve U-190 Üniteleri’nde kazık
imalatlarına başlamadan önce ikişer adet ön eksenel basınç
yükleme testleri, birer adet ön eksenel çekme testi yapılmıştır.
U-445 Ünitesi’nde ise altı adet ön eksenel basınç yükleme testi
ve bir adet ön eksenel çekme testi yapılarak her ünitedeki kazık
kapasiteleri belirlenmiştir. Ön eksenel basınç yükleme testlerinde
maksimum 950 tona ve ön eksenel çekme testlerinde ise 330
tona çıkılmıştır. Statik kazık yükleme testlerine ilave olarak dokuz
adet dinamik yükleme testi aynı test kazıkları üzerinde başarı ile
gerçekleştirilmiştir.
Temel altı kazık imalatları tamamlandıktan sonra çalışan kazıklar
üzerinde 740 tona kadar eksenel basınç testleri yapılmıştır.
U-100 ve U-190 Üniteleri için üçer adet; U-445 Ünitesi için de
beş adet çalışan kazık yükleme testi yapılmıştır. Ayrıca tüm proje
kazıklarında kazık bütünlük testleri başarı ile gerçekleştirilmiş ve
kazıklarda herhangi bir anomali gözlenmemiştir.
U-445 Ünitesi’ndeki fore kazık imalatları çalışmakta olan Enerji
Santrali içerisinde yapıldığı için çok sıkı İSG ve Kalite Kontrol
programlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Bored piles under the foundations of three different units (U100, U-190 and U-445) were constructed and Quality control
tests; such as static axial load tests, dynamic load tests and
pile integrity tests have been performed within the scope of the
Star Refinery Project. Before the commencement of bored pile
installation works at U-100 and U-190 Units, 2 no. of preliminary
axial compressive load tests and 1 no. of preliminary axial tensile
load test in each unit have been conducted. Besides, 6 no. of
preliminary axial compressive load tests and 1 no. of preliminary
axial tensile load test have been performed at Unit U-445 with
the aim of determining the pile capacities at each unit prior to
construction works. Pile design has been verified according to the
results of these preliminary tests. Preliminary axial compressive
load tests up to 950 tons and preliminary axial tensile load tests
up to 330 tons have been performed. In addition to the static axial
load tests, 9 no. of dynamic load tests have been successfully
completed.
Axial pile load tests up to 740 tons have been performed on working
piles after the completion of foundation piles. 3 no. of working pile
load test at U-100 and U-190 Units and 5 no. of working pile load
test at U-445 Unit have been performed. Besides, pile integrity
tests have been conducted on all working piles and no anomalies
have been observed.
Moreover; bored piles under the foundation of U-445 Unit were
constructed within the Power Plant under operation. Therefore,
all activities were performed in accordance to the comprehensive
HSE and quality control programs implemented in the project.
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Petlim Konteyner Limanı ana giriş yolunun imalatı kapsamında
SBMA tipi yüksek kapasiteli ankrajlardan oluşan bir güçlendirme
projesi uygulanmıştır. Statik durumda 200 ton, depremli
durumda ise 315 ton kapasiteli 205 adet 30 ila 50 m uzunluğunda
SBMA ankrajı imal edilmiştir. İmal edilen tüm ankrajlar dizayn
yükünün 1.5 katına test edilmiş ve tasarım yükünde sünme
kriterini güvenle taşıdıkları kontrol edilmiştir. Ayrıca 20 adet yük
hücresi yerleştirilerek ankrajların yük taşıma kapasiteleri kontrol
edilmiştir.

Within the construction of the main entrance road of the Petlim
Container Port, a remedial measurement design; consisting of
SBMA type high capacity anchors has been implemented. Within
the project, 205 no. of 30 to 50 m long SBMA anchors, with static
and seismic load capacities of 200 tons and 315 tons respectively
have been installed. All anchors have been tested to the 1.5 times
the design load by fulfilling the creep criteria. In addition, 20. no of
load cells have been placed on anchors in order to control anchor
load capacities.
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Petkim Petrokimya Kompleksi'nin içinde mevcut Petkim Limanı'nın
batı kıyısına bitişik olarak inşa edilen deniz terminali kapsamında,
yaklaşık 1 km uzunluğundaki bölgede yer alan reklamasyon
alanında kazıklarla desteklenen rıhtım yapısı inşa edilmiştir. Bu
kapsamda bloklu yapay dolguların yer aldığı bölgede ana kayaya
soketlenen 120 ve 150 cm çaplı fore kazık imalatları yapılmıştır.

Within the construction of 1 km long marine terminal at the west
coast of the Petkim Port, located in the Petkim Petro Chemistry
Complex, quay structure with bored piles has been built in the
reclamation area. Bored piles with 120 and 150 cm diameter have
been socketed into the base rock through the fill with boulders
area.

İzmir Aliağa Projesi kapsamında toplam 42,000 m ankraj; 39,800
m zemin çivisi ve 69,600 m fore kazık işleri tamamlanmıştır.

Within the scope of the İzmir Aliağa Project; 42,000 m of anchor;
39,800 m of soil nail and 69,600 m of bored pile works have been
completed in total.
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KURUÇEŞME MANDARIN ORIENTAL
BOSPHORUS OTEL PROJESİ

KURUÇEŞME MANDARIN ORIENTAL
BOSPHORUS HOTEL PROJECT

Mandarin Oriental Bosphorus Otel İnşaatı, Beşiktaş Kuruçeşme
semtinde 15,000 m² alan üzerinde, deniz seviyesi altında 6 bodrum
kat, deniz seviyesi üzerinde 5 normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere
toplam 12 katlıdır. Denize çok yakın bir mesafede, 25 m derinliğe
kadar yapılan kazının çevre yol ve yapılara zarar vermeden, güvenli
bir şekilde gerçekleştirilmesi için yukarıdan aşağıya (top-down)
ve “çelik destekli bottom-up” teknikleri kullanılarak hibrit bir iksa
uygulama projesi hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Mandarin Oriental Bosphorus Project, located in Kuruçeşme,
Beşiktaş, which covers 15,000 m² area and consists of 6
basement floors under sea level, 5 typical floors above sea level
and one floor of loft, is planned to be a 12-storey building. A
special hybrid shoring design, consisting of top-down and bottom
up systems with steel struts, has been selected and applied for
safe excavation, which is 25 m deep and very close to the sea,
without damaging surrounding roads and buildings.

Proje kapsamında 100 cm kalınlığında derinliği 35 ila 60 m
arasında değişen 21,600 m² diyafram duvar imalatının yanı
sıra; 10,900 m temel altı kazık ve 10,100 m top-down kazık
imalatları bulunmaktadır. Ayrıca yol cephesinde yüksek kapasiteli
2,500 m ankraj imalatı projelendirilmiştir. Projede, 6 adet kazık
çekme deneyi yapılmış ve kazı güvenliği; inklinometre, oturma
plakası, tiltmetre, koordinat kontrol noktaları gibi çeşitli aletsel
gözlemlerle kontrol edilmiştir.

Within the scope of the project; 21,600 m² of 100 cm thick
diaphragm wall with a depth of 35 to 60 m; 10,900 m of foundation
pile and 10,100 m of top-down pile have been installed. Besides,
at the street side of the working area, there are 2,500 m of high
capacity anchors. Six tensional pile loading tests have been
conducted in the project. In addition, excavation safety has been
controlled with instrumental observations, such as inclinometer,
settlement plate, tiltmeter and coordinate check points, during
the project.
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MAHALL BOMONTİ PROJESİ, İZMİR

MAHALL BOMONTİ PROJECT, İZMİR

Mahall Bomonti Projesi kapsamında ~20 m derinliğinde ve kısmen
yeraltı su seviyesinin altındaki temel kazısının çevre yapı ve
yollara zarar vermeden güvenli bir şekilde ve kuruda yapılabilmesi
için proje sahasının topografik özellikleri ve proje sahasındaki
zemin koşulları dikkate alınarak uygulanan iksa sistemi Kasktaş
tarafından tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Shoring design of Mahall Bomonti İzmir Project, which has
a maximum 20 m of excavation depth and is partially below
underground water level, was accomplished by Kasktaş. In order
to perform the excavation in dry condition and safely without
causing any hazard to surrounding structures and roadways,
topographic properties of project site and soil conditions were
taken into account for design.

Proje kapsamında toplam 27,500 m² diyafram duvar imalatı;
55,200 m SBMA tipi öngermeli ankraj; 28,500 m³ baret kazık ve
15,500 m fore kazık imal edilmiştir.
İzmir’in Bayraklı bölgesindeki derin yumuşak alüvyal zemin
koşullarındaki en yüksek kapasiteli ankrajlar imal edilmiş olup
proje bölgedeki en derin ve en büyük inşaat kazı çukurudur.

Within the scope of project; 27,500 m² of diaphragm wall; 55,200
m of SBMA type prestressed anchor; 28,500 m³ barrette pile and
15,500 m bored pile have been constructed.
Highest capacity anchors have been constructed in deep soft
alluvial soil of İzmir, Bayraklı region. Moreover, the Project is also
the deepest and largest excavation within the region.
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Mahall Bomonti İzmir Projesi kapsamında Türkiye’nin en derin baret
kazıkları başarı ile imal edilmiştir. Yaklaşık 250 m yüksekliğindeki
Kule Yapısı’nın temel sistemi olarak baret kazıklardan oluşan
kazıklı-radye temel sistemi seçilmiş, temel sisteminin tasarımı
Kasktaş tarafından yapılmıştır. 2.8 m x 1.2 m boyutlarında ve 99.5
m derinliğindeki baret kazık, Teknik Şartname’de belirtilen 1/400
düşey sapma toleransı içerisinde “hidrolik freze” kullanılarak
yumuşak ve derin alüvyon zemin tabakasında ve 1. derece deprem
bölgesinde imal edilmiştir. İmalat sırasında baret kazığın düşeyliği
hidrolik freze makinesine monte edilen çift yönlü inklinometre
sistemi ve açısal dönme ölçer (gyroscope) ile sağlanmıştır.

The deepest barrette pile construction in Turkey has been
successfully accomplished within the scope of the Mahall Bomonti
İzmir Project. A piled-raft foundation; consisting of “barrette
piles” is designed by Kasktaş. The piled-raft foundation is selected
as the most suitable foundation system of the ~250 m tall Tower
Building. 2.8 m x 1.2 m in dimension and 99.5 m deep barrette
piles have been constructed by using a “trench cutter” within
soft and deep alluvium deposit and one of the most seismically
active places in the world, while complying with the permissible
deviation tolerances (1/400) stated in the Technical Specification
of the Project. Inclinometers and a gyroscope mounted to trench
cutter are used in order to maintain the required verticality and
angular tolerances.
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SKYLAND PROJESİ, İSTANBUL

SKYLAND PROJECT, ISTANBUL

Skyland Projesi’nde yapılan 76 m derinliğindeki kazı sadece
Türkiye’de değil dünyada da en derin destekli iksa projelerinden
birisidir. Bir cephesinde TEM otoyolu gibi İstanbul’un en önemli
ana arterini tutan projeye ait iksa sistemi Kasktaş tarafından
projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Proje kapsamında detaylı
bir kalite kontrol sistemi uygulanarak iksa sisteminin olası
deformasyonları sürekli kontrol altında tutulmuştur. Derinlik
nedeniyle inklinometrelerin yetersiz kalması ya da imalat
sırasında zarar görmesi nedeniyle optik gözlem ağıyla otomatik
olarak sahada sürekli deformasyon kontrolü yapılmıştır.

The shoring system of the Skyland Project with an excavation
depth of 76 m has been designed and constructed by Kasktaş
along the TEM Highway, one of the most critical main roads in
İstanbul. The excavation depth of 76 m is not only the deepest
laterally supported shoring system in Turkey but also one of the
deepest worldwide. Within the scope of the project, a detailed
quality control system has been implemented and the actual
deformations on the shoring system have been controlled. In
addition to the inclinometers, an automatic optical network
system has also been used.

Proje kapsamında toplam 18,000 m fore kazık; 18,500 m mini
kazık; 10,250 m zemin çivisi ve 266,000 m öngermeli ankraj
imalatı başarı ile tamamlanmıştır.

Within the scope of project; 18,000 m of bored pile; 18,500 m
of mini pile; 10,250 m of soil nail and 266,000 m of prestressed
anchor works have been accomplished successfully.

Zemin profilinden dolayı ciddi zorluklar ve sıkıntılar yaşanmasına
rağmen ileri mühendislik çözümleri kullanılarak imalatlar başarılı
bir şekilde tamamlanmıştır.

In spite of the difficulties due to the soil conditions, all problems
have been overcome with the help of advanced engineering
solutions and applications.
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DERİNER BARAJI ve HİDROELEKTRİK
ENERJİ SANTRALİ, ARTVİN

DERİNER DAM and HYDROELECTRIC
POWER PLANT, ARTVİN

670 MW kurulu güce sahip ve 247 m yüksekliğindeki Deriner Barajı
Doğu Karadeniz bölgesindeki Çoruh Nehri üzerinde bulunmakta
olup yükseklik olarak Türkiye’nin birinci, dünyanın ise beşinci
barajıdır. Projeye 1998’te başlanmıştır ve baraj inşaatı Türkİsviçre-Rus konsorsiyumu tarafından yapılmıştır.

The 670 MW Deriner Dam, located on the Çoruh River in the
Eastern Black Sea Region, is the largest dam in Turkey and the
fifth largest concrete dam in the world with a height of 247 m.
The dam’s construction commenced in 1998, undertaken by a
consortium of Turkish, Swiss and Russian companies.

Proje kapsamında 1,900 kN kapasiteli toplam 14,000 m
öngermeli kaya ankrajı imal edilmiştir. Bazı bölgelerde ankrajlar
15 m yükseklikte kurulan geçici platform üzerine monte edilen
delici makine kullanılarak yapılmıştır. Proje sırasında uygulanan
kapsamlı kalite kontrol programı çerçevesinde; ekstansometre,
inklinometre ve yük hücrelerinden oluşan detaylı bir izleme
programı takip edilmiştir.

A total of 14,000 m of pre-stressed permanent rock anchors,
with a maximum load capacity of 1,900 kN, were installed. In
some areas, anchors were installed with a drilling rig working on a
temporary platform with a height of 15 m. A detailed monitoring
program consisting of extensometer, inclinometer and load cells
was implemented to comply with a comprehensive quality control
program pursued during this project.
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ÖNEMLİ İKSA İŞLERİ

MAJOR SHORING WORKS

Ferko Line Projesi kapsamında 12,400 m² diyafram duvar; 33,200
m fore kazık ve 7,400 m tek sıra yüksek kapasiteli ankraj yapılmıştır.
Diyafram duvarların topuk bölgesinin güçlendirilmesi amacı ile
ayrıca 62,300 m jet grout kolon imal edilmiştir. Proje kapsamında
İstanbul’un Kağıthane bölgesindeki çok yumuşak-yumuşak zemin
koşullarında 120 tonluk yüksek kapasiteli ankrajlar imal edilerek
bölgedeki en derin ve en büyük inşaat kazı çukuru yapılmıştır.
Temel tasarımının doğrulanması için ayrıca test kazıkları üzerinde
enstrümante kazık yükleme deneyleri yapılarak temel altı kazık
çaplarında ve boylarında önemli bir ekonomi sağlanmıştır.

The shoring design of Ferko Line Project, which was accomplished
by Kasktaş, consists of 12,400 m² diaphragm wall; 33,200 m of
bored pile and 7,400 m of one row of temporary ground anchors.
Besides; 62,300 m of jet grout column at the toe of the diaphragm
wall has been installed to improve soil. The 120-ton capacity
ground anchors within the deepest and largest excavation
have been successfully completed in very soft soil conditions
at Kağıthane, İstanbul. Based on the results of the preliminary
instrumented pile load tests, an economical pile diameter and pile
length have been selected

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Yüksek Eğitim Binası
İnşaatı, Beşiktaş’ta Boğaz’a sıfır konumda olup eğitimin aktif
olarak devam ettiği üniversite binalarına komşudur. Proje; 6,800 m²
diyafram duvar ve 660 m² baret kazık imalatlarını kapsamaktadır.
Proje kapsamında, derinliği 25 m’yi bulan ve Marmara denizine
5 m mesafedeki temel kazısı, diyagonal olarak yerleştirilen çelik
boru destekler ile tasarlanmıştır. Uzun desteklerde burkulma
boyunun azaltılması ve kesitlerde ekonomi sağlanması amacıyla
baret kazıklar kullanılmıştır. Temelde suyun kaldırma kuvvetine
karşı yeterli güvenliğin sağlanması için 150 ton güvenli taşıma
gücü olan kalıcı ankrajlar projelendirilmiştir.

Education Building Construction in the Bahçeşehir University
Beşiktaş Campus, where the education had continued during
construction, is located at the coast of the Bosphorus in İstanbul.
Within the scope of the project; 6,800 m² of diaphragm wall and
660 m² of barrette pile have been completed. The excavation of
the project is 25 m deep and 5 m away from the Marmara Sea and
has been designed with diagonally placed steel struts. In order
to decrease the buckling effect on the long struts, the struts
are supported by barrette piles. Besides, to provide sufficient
safety against buoyancy of groundwater at the foundation
level, permanent anchors with a capacity of 150 tons have been
designed.
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Üsküdar ilçesinde yer alan Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve Zemin Altı
Otopark Projesi kapsamında 15,600 m² diyafram duvar ve 7,000
m top-down kazık imalatı bulunmaktadır. Proje kapsamında topdown metoduyla yukarıya doğru inşaat işleri yapılırken eş zamanlı
olarak aşağıya doğru 17 m temel kazısı yapılmıştır. Kazı sırasında
zemin seviyesinden itibaren 5 katlı yapının kaba inşaatına devam
edilerek toplam inşaat süresinde büyük bir avantaj sağlanmıştır.

Within the scope of the Hakimiyeti Milliye Bazaar and Underground
Car Park Project; there are 15,600 m² of diaphragm wall and
7,000 m of top-down pile works. The 17 m deep excavation has
been carried out as a combination of up & down and top-down
methods. During excavation, construction works of the 5-storey
building from the ground level has been continued and hence, an
advantage in the work schedule has been obtained.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi kapsamında
İstanbul Kabataş’ta yer alan NATM, TBM ve Makas Şaftı İksa İşleri
bulunmaktadır. İstanbul Boğazı Kıyı şeridine son derece yakın olan
3 adet dairesel şaftın 43.10 m ile 45.40 m arasında değişen kazı
derinlikleri için özel önlemler içeren iksa sistemleri seçilmiştir. Bu
şaftlar, İstanbul Boğazı Kıyısında sualtındaki en derin ve en büyük
çaplı dairesel şaft kazı çukurlarıdır.

Within the scope of Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Subway
Project, shoring works of NATM, TBM and Turnout shaft in Kabataş,
Istanbul have been carried out. The excavation depth of these
three circular shafts vary between 43.10 m to 45.40 m; which are
very close to the Istanbul Bosphorus shoreline, therefore special
construction methods have been applied. These shaft excavations
are the deepest and largest circular shafts under water within the
shoreline of Bosphorus in Istanbul.

Bostancı-Dudullu S13 Depo İstasyonu kapsamında yapılan Yer
Altı Aktarma Merkezleri, Depo Alanı ile Yönetim Binası ve Kontrol
Merkezi İnşaatı için 6,000 m fore kazık ve 10,700 m SBMA imalatı
gerçekleştirilmiştir.

Within the scope of the Bostancı-Dudullu S13 Depot Station
Project; 6,000 m of bored pile and 10,700 m of SBMA have been
installed for the construction of underground transfer centers,
storage area, administration building and control center.
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Zorlu Levent Projesi kapsamında 20-27 m derinliğindeki temel
için dört farklı iksa sistemi Kasktaş tarafından projelendirilmiştir.
Yapının oturma alanı 11,300 m² olup kazı çukurunun plandaki
boyutları 260 m x 43 m’dir. Şehir merkezinde yapılan bu derin
kazı çevre yapı ve yollara zarar verilmeden güvenli şekilde
tamamlanmıştır. Tasarım aşamasında hesaplanan ve ölçülen
deformasyonların birbirleriyle oldukça uyumlu olduğu gözlenmiştir.
İstanbul Levent Büyükdere Caddesi üstünde bulunan Özdilek AVM,
Otel ve İş Merkezi İnşaatı arazisinin çevredeki önemli yapılara
(Kanyon AVM, Levent Metrosu) olan yakınlığı, iksa imalatını daha
önemli hale getirmiştir. Proje kapsamında 65 cm çapında 6,900
m fore kazık; 15,300 m² kuyu perde; 22,000 m ankraj; 950 m
mini kazık; 9,400 m zemin çivisi ve 1,300 m² püskürtme beton
imalatları tamamlanmıştır.
İstanbul Ataşehir’de bulunan Metropol İstanbul A Blok Kule
inşaatında baret kazık işleri yapılmıştır. Proje kapsamında 2,650
m² baret kazık imalatı çok sert kaya formasyonunda hidrolik freze
ile yapılmıştır.

Four different shoring systems for an excavation depth of 20 m
to 27 m were designed by Kasktaş at Zorlu Levent Project. The
structure had a footprint area of 11,300 m² and the dimensions
of the excavation pit in the plan were 260 m x 43 m. This deep
excavation within the city center was completed safely without
damaging the surrounding structures and roads. It was observed
that the calculated and measured deformations of the shoring
system were quite compatible with each other.
Although the close distance of the neighbouring buildings has
made the shoring construction works of the Özdilek Hotel,
Shopping and Business Center more challenging, Kasktaş has
completed the project successfully. Within the scope of the
project, 65 cm diameter 6,900 m of bored pile; 15,300 m² of
reinforced concrete curtain wall; 22,000 m of anchor; 950 m of
mini pile; 9,400 m of soil nail and 1,300 m² of shotcrete have been
constructed.
The construction of Metropol İstanbul A Block Tower Project,
located in İstanbul Ataşehir, has been completed by Kasktaş.
Within the scope of the project; 2,650 m² barrette piles within the
very strong rock formation by using a hydraulic cutter have been
completed.
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ZEMİN İYİLEŞTİRME İŞLERİ

SOIL IMPROVEMENT WORKS

İzmit’teki Tüpraş Rafinerisi İyileştirme Projeleri kapsamında
5 farklı işverenin altında zemin iyileştirme amaçlı imalatlar
yapılmıştır. 2011 ve 2012 yılları arasında 5 ayrı taşeron sözleşmesi
kapsamında toplam 162,000 m jet grout; 21,500 m temelaltı
kazık ve 3,800 m baret kazık imalatı tamamlanmıştır.

Within the scope of Izmit Tüpraş Refinery Upgrading Projects, soil
improvement works were completed under 5 different employers.
Between 2011 and 2012, a total of 162,000 m jet grout; 21,500 m
foundation piles and 3,800 m barrette piles were installed in five
different sub-contracts.

Bursa, Gemlik Tesislerinde bulunan Borusan Gemlik Limanı Onarım
ve Güçlendirme Projesi, Konteyner rıhtımı ve geri sahasının
güçlendirilmesi inşaatı işleri kapsamında, duba üzerinden rıhtım
önünde ve deniz tabanında jet grout kolon imalatları ile zemin
iyileştirme işleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yaklaşık
36,000 m jet grout kolonu imal edilmiştir.

Borusan Gemlik Port Maintenance and Improvement Project
covers ground improvement works by off-shore jet grout columns;
which were carried out from a barge at the front of the dock and
on the sea floor. Within the scope of the project; nearly 36,000 m
jet grout columns have been installed.
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Türkiye’deki en büyük özel sektör Yap, İşlet yatırımlarından biri
olan Aliağa (1525 MW); Gebze (1555 MW) ve Adapazarı (780 MW)
doğalgaz çevrim santrallerinde zemin iyileştirme işleri yapılmıştır.
Santraller, InterGen ve Bechtel-Enka konsorsiyumu tarafından
inşa edilmiş ve Enka tarafından işletilmektedir. Santrallerin
yer aldığı bölgelerde toplam 85,000 m 600-800 mm çapında
ve değişik boylarda jet grout kolonları imal edilmiştir. Aliağa
Projesi 2001 yılında “İş Güvenliği ve Sağlığında Mükemmellik”
yarışmasında InterGen Başkanlık Özel Ödülü’nü kazanmıştır.

The ground improvement works at the natural gas cycle plants
in Aliağa (1525 MW), Gebze (1555 MW) and Adapazarı (780 MW),
one of the most valuable Build-Operate-Own Project owned
by the private sector in Turkey, were executed by Kasktaş. The
plants, constructed by InterGen and Bechtel-Enka consortium,
are currently under the operation of Enka. A total of 85,000 m of
600-800 mm diameter jet grout columns consisting of various
lengths were installed at the plants. In 2001, the Aliağa Project
was further distinguished by the InterGen President’s Award for
“Excellence in Health and Safety Management”.

79

80

Ford Otosan Otomobil Fabrikası inşaatı kapsamında fore kazık,
jet grout kolonları ve taş kolonlardan oluşan temel sistemlerinin
imalatları başarı ile gerçekleştirilmiştir. Proje devam ederken ve
toplam işin %70’i tamamlanmışken 1999 yılında Gölcük Depremi
meydana gelmiştir. Depremin etkilerini incelemek için çok
kapsamlı bir araştırma yapılmış, elde edilen bilgiler incelendikten
sonra fabrika tesisinin inşaatına 2001 yılında tekrar başlanmıştır.
Proje kapsamında toplam olarak 150,000 m fore kazık; 727,000
m jet grout; 42,000 m taş kolon; 20,000 m² diyafram duvar;
13,000 m² palplanş ve 3,200 m mini kazık imalatı çok sıkışık bir iş
programıyla tamamlanmıştır. Proje sırasında uygulanan kapsamlı
kalite kontrol programının bir parçası olarak birçok değişik test
yapılmıştır.

Kasktaş completed bored piling, jet grouting and stone column
works at the Ford Otosan Automobile Plant. In 1999, the
Gölcük Earthquake occurred when 70% of the project had been
completed. A detailed investigation was carried out to evaluate
the effect of the earthquake. The results of the investigation were
analyzed and the construction works were resumed in 2001.
A total of 150,000 m of bored pile; 727,000 m of jet grout; 42,000
m of stone column; 20,000 m² of diaphragm wall; 13,000 m²
of sheet pile and 3,200 m of mini pile installation works were
completed within a very tight schedule. A number of quality
control tests were carried out as part of the comprehensive
quality control program implemented during the project.
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SUUDİ ARABİSTAN
SAUDI ARABIA
Kasktas Arabia Ltd., Suudi Arabistan’daki yatırımların artması sonucunda Kasktaş’ın
yurtdışı iştiraki olarak 1981 yılında kurulmuştur. Günümüzde Suudi Arabistan’ın
en önde gelen güvenilir geoteknik firmalarından biri olup, etkinlik alanı Basra
Körfezi’nden başlayıp Kızıldeniz’e kadar uzanmaktadır.
Kasktas Arabia Ltd.’nin tamamladığı ilk proje Suudi Arabistan’ın doğu bölgesinde
yer alan Cübeyl şehrindedir. 1981 ve 1983 yılları arasında bu bölgede ayrıca Dahran,
El Kobar, Ras Tanura ve Saffaniye gibi değişik şehirlerde birçok projeye imza
atılmıştır. Kasktas Arabia Ltd. 1983 yılında genel merkezini Suudi Arabistan’ın batı
bölgesindeki Cidde şehrine taşımış ve kutsal şehirler Mekke ve Medine başta olmak
üzere Cidde, Yanbu, Rabig ve Cizan gibi batı bölgesinde önemli projeleri başarı ile
tamamlamıştır.
Yıllar, hızlı büyüme ve faaliyetlerde çeşitlilik getirmiş ve günümüzde uzman teknik
ve idari kadrosu ve sahip olduğu geniş makine ve ekipman parkı ile Kasktas Arabia
Ltd. Suudi Arabistan’ın lider geoteknik firması olarak birçok prestijli ve önemli
projede görev almaktadır.
As a result of growing interest and opportunities in Saudi Arabia, Kasktas Arabia
Ltd. was established in 1981 as a subsidiary of Kasktaş. Today it is one of the
most respected geotechnical contractors in Saudi Arabia, its project experience
spanning the region from the Arabian Gulf to the Red Sea.
The first project completed by Kasktas Arabia Ltd. was in Jubail in the eastern
region of Saudi Arabia. From 1981 to the present, a number of major geotechnical
engineering contracts were completed in different cities such as Jubail, Dhahran,
Al Khobar, Ras Tanura and Saffaniya. Then, in 1983, Kasktas Arabia Ltd. moved to
western Saudi Arabia and established a new head office in Jeddah. Since then the
subsidiary has successfully completed several prestigious, large scale projects,
in particular in the holy cities of Mecca, Medina and numerous other key cities in
western Saudi Arabia including; Jeddah, Yanbu, Rabigh, Jizan, among others.
Years of rapid growth and a diverse range of activities have earned Kasktas Arabia
Ltd. its enviable reputation as a leading geotechnical engineering contractor. With
its highly trained technical and managerial staff and fully owned machinery and
equipment Kasktaş’s Saudi Arabian subsidiary undertakes the most prestigious,
remarkable projects in Saudi Arabia.
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PROJE NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PROJE ADI / PROJECT NAME
Bani Najjar
Car Park Extension
Medina Taiba Hotels
Medina Hilton Hotel
Qebla Center
Sedco Tower
Prophet’s Mosque Extension Project
Justice Court
Dallah 1&2
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MEDİNE GELİŞTİRME
PROJESİ

MEDINA CENTRAL AREA
DEVELOPMENT PROJECT

1980’li yılların ortalarında Medine’deki Harem-i Şerif Camisi
(Mescid-i Harem, Mescid-i Nebevi) ve çevresindeki alanı
genişletme amacı ile Merkez Bölgesi Geliştirme Projesi
başlatılmıştır. Bu proje kapsamında mevcut eski yapılar yıkılmakta
ve yerlerine genellikle hacılara hizmet etmesi planlanan otel ve
alışveriş merkezleri yapılmaktadır.

Since the middle of the 1980s, the Prophet’s Mosque (Masjid Al
Haram Al Sharif, Masjid An-Nabawi) in Medina has been expanded
with the area around the mosque developed by The Medina Central
Area Development Project. In accordance with this project, older
existing structures are being replaced by modern buildings which
are primarily hotels and shopping centers to serve pilgrims.

1984 yılından başlayarak Kasktas Arabia Ltd., 43 tanesi Merkez
Bölge’de olmak üzere Medine’de toplam 50’den fazla projeyi
başarıyla tamamlamıştır. 7 sıra öngermeli ankrajla desteklenen
35 m derinliğinde diyafram duvar içeren Harem-i Şerif Yeraltı
Otoparkı Genişletme Projesi; 45 m boyunda kazıkların yapıldığı
Harem-i Şerif Minareleri; Medine Hilton ve Medine Taiba Otelleri
Kasktas Arabia Ltd.’nin önemli projelerinden bazılarıdır. Kasktas
Arabia Ltd. tarafından taahhüt edilen projeler Merkez Bölgesi
Geliştirme Projesi’ndeki işlerin yaklaşık olarak üçte birine tekabül
etmektedir.

From 1984 to now, Kasktas Arabia Ltd. has successfully undertaken
the geotechnical works of more than 50 projects in Medina, 43 of
them located in the Central Area. The most challenging and major
projects are; the Haram Car Park Extension Project, one of the
deepest anchored diaphragm walls, 35 m in length supported
by 7 rows of anchors; The Prophet’s Mosque Minarets, whose
foundations are supported by 45 m deep bored piles, as well as
the Medina Hilton Hotel and Medina Taiba Hotels. Kasktas Arabia
Ltd. is to complete approximately one third of all on-going and
completed projects in the Central Area.

Kasktas Arabia Ltd.’nin Medine’de geoteknik işlerini üstlendiği
önemli bazı projeler bu bölümün başındaki haritada gösterilmiştir.

All major projects in Medina undertaken by Kasktas Arabia Ltd.
are displayed on the map located on the first page of this section.
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BANİ NAJJAR PROJESİ

THE BANI NAJJAR PROJECT

Bani Najjar Projesi, Merkez Bölgesi’nin doğu kısmında Harem-i
Şerif’in dış bahçesine komşu bir alanda yer almakta, alışveriş
merkezi ve otelin bulunduğu 6 adet kuleden oluşmaktadır. Kasktas
Arabia Ltd. proje kapsamında 12,000 m² berlin duvarı; 9,000 m²
diyafram duvar ve 250,000 m³ kazı işlerini tamamlamıştır.

The Bani Najjar Project, located in the Eastern Central Area,
adjacent to the Prophet’s Mosque’s Piazza, consists of 6 towers
including a shopping mall and a hotel. Kasktas Arabia Ltd. has
completed 12,000 m² of berliner wall; 9,000 m² of diaphragm
wall and 250,000 m³ of excavation works, within the scope of the
project.
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HAREM-İ ŞERİF YERALTI OTOPARKI
GENİŞLETME PROJESİ

THE HARAM CAR PARK
EXTENSION PROJECT

Proje Harem-i Şerif’in doğu kısmındaki dış bahçesinin altında
yer alan yeraltı otoparkları ve otobüs durağının inşasıdır. Proje
kapsamında, 35 m derinliğinde toplam 8,260 m² diyafram duvar
ve 13,600 m zemin ankrajı bulunmaktadır. Harem-i Şerif’in
duvarına sadece birkaç metre mesafede olan diyafram duvar
panel ve ankraj imalatları başarı ile tamamlanmıştır.

Located in the Eastern Central Area, the project consists of
underground car parks and a bus station under the east square of
the Prophet’s Mosque. Within the scope of the project; there are 35
m deep diaphragm walls with a total area of 8,260 m² and 13,600
m of ground anchors. The diaphragm wall panels and temporary
ground anchor installation works were successfully completed
only a few meters from the wall of the Prophet’s Mosque.
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MEKKE GELİŞTİRME
PROJESİ

MECCA HOLY HARAM
DEVELOPMENT PROJECT

Mekke her yıl milyonlarca hacı ve ziyaretçi ağırlamaktadır.
Hacılarının sayısının artması, içinde Kabe’nin de bulunduğu
Mescid-i Harem’in genişletilmesini, kutsal alanlarda çeşitli
geliştirme ve yüksek yapı projelerinin yapılmasını gerekli kılmıştır.

Mecca receives millions of pilgrims and visitors every year. The
increasing number of pilgrims has necessitated expansion of the
Holy Mosque (Al Masjid Al Haram), as well as development in the
holy sites and several high-rise tower projects, to accommodate
the greater influx.

1984 yılından itibaren Kasktas Arabia Ltd.’nin Mekke’de yüklendiği
işlerin büyük bölümü Mescid-i Harem’in çevresinde yer almaktadır.
Bu projelerden bazıları şunlardır:
∫

Mescid-i Harem’in dış bahçesine komşu alanda bulunan
Kral Abdulaziz Vakfı Mekke Mescid-i Harem Geliştirme Projesi
(Zemzem Kuleleri),

Since its first project in 1984, Kasktas Arabia Ltd. has mostly
undertaken projects in the vicinity of the Holy Haram Mosque.
Some of its major projects include:
∫

Development of the King Abdul Aziz Endowment for Mecca
Holy Haram Project, located adjacent to the Holy Mosque
square (Zamzam Towers),

∫

The Al Massa’a Extension Project between Safa and Marwa
hills, located inside the Holy Mosque,

∫

The Jabal Al Kaaba Project, located a few hundred meters
southwest of the Holy Mosque,

∫

Mescid-i Harem’in içindeki Safa ve Merve tepeleri arasında yer
alan Al Massa’a Genişletme Projesi,

∫

Mescid-i Harem’in birkaç yüz metre güneybatısında yer alan
Jabal Ka’aba Projesi,

∫

Mescid-i Harem’i çevreleyen tüneller, altgeçitler ve menfezler,

∫

Mescid-i Harem’in birkaç yüz metre batısında yer alan Jabal
Omar Geliştirme Projesi.

∫

Utility culverts, underpasses and tunnels surrounding the Holy
Mosque,

Kasktas Arabia Ltd.’nin Mekke’de geoteknik işlerini üstlendiği
önemli bazı projeler bu bölümün başındaki haritada gösterilmiştir.

∫

Jabal Omar Development Project located few hundred meters
west of the Holy Mosque.

Kasktas Arabia Ltd.’s major projects in Mecca are shown on the
map displayed on the first page of this section.
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PROJE NO
1
2
3
3
3
3
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PROJE ADI / PROJECT NAME
Chiller Plant
Al Massa'a Extension
Fairmont Mecca Clock Royals Tower Hotel
Movenpick Hotel & Residence Hajar Tower
Rayhan Marwa Rottana Hotel
Raffles Mecca Palace
Pullman ZamZam Hotel
Maqam Swissotel
Mecca Swissotel
Jabal Al Kaaba
Utility Culvert & Underpass
Kudai & Birkah Tunnels
Al Safwa Tower
Jabal Khandamah
Stabilization of Old Drainage Tunnels
Souk Al Saghir
Wadi Towers
Jabal Omar
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SOĞUTMA TESİSİ, MEKKE

CHILLER PLANT, MECCA

Kral Abdülaziz Vakfının Mekke Mescid-i Harem’in Geliştirilmesi
için hazırladığı projenin üçüncü fazında yer alan Soğutma Tesisi
İnşaatı kapsamında geoteknik tasarım, 900 kN çalışma yüküne
sahip 68,300 m kalıcı kaya ankrajı, 670 m kaya bulonu ve 12,250
m² püskürtme beton işleri bulunmaktadır. 34 sıra kalıcı ankraj ile
desteklenen ve 70 m kazı derinliği ile Mekke’de gerçekleştirilen en
derin kaya şevi kazısıdır.

The construction of the Chiller Plant, which is located in the third
phase of the Development of King Abdul Aziz Endowment for the
Mecca Holy Haram Project, consisting of a total of 68,300 m of
permanent rock anchors with a working load of 900 kN, 670 m of
rock bolts and 12,250 m² of shotcrete. Measuring 70 m, it is the
deepest permanent rock cut supported by 34 rows of permanent
rock anchors in Mecca.
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MAQAM SWISSOTEL ve
MECCA SWISSOTEL

MAQAM SWISSOTEL and
MECCA SWISSOTEL

Maqam ve Mecca Swissotel’in 18 m derinliğindeki temel kazıları
için ankrajlı ve bulonlu mini kazık iksa perdesi tasarlanmış ve
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 24,750 m mini
kazık; 900 kN çalışma yükü kapasiteli 12,300 m kalıcı kaya
ankrajı; 2,900 m kaya bulonu ve 3,850 m² püskürtme betonu gibi
uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca 13,000 kN çalışma yüküne sahip
ve granit ana kayaya soketlenen 1,200 mm çapındaki temel altı
fore kazıkları imal edilmiştir.

Anchored and rock bolted mini piles were designed and installed
for the 18 m deep foundation pit of Maqam and Mecca Swissotel.
The geotechnical applications include 24,750 m of mini piles;
12,300 m of permanent rock anchors with a working load of 900
kN; 2,900 m of rock bolts and 3,850 m² of shotcrete. In addition,
the installation of 1,200 mm diameter bored piles, socketed in the
granite bedrock with a working load of 13,000 kN was completed.
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AL MASSA’A GENİŞLETME
PROJESİ

THE AL MASSA’A EXTENSION
PROJECT

Al Massa’a Genişletme Projesi, hacıların hac ibadeti çerçevesinde 7
kez gidip geldikleri Safa ve Merve tepeleri arasında yer almaktadır.
Zemzem suyunun kirlenmemesi için çok katı tedbirlerin
uygulandığı bu proje kapsamında; berlin duvar imalatı, palplanş
çakma işleri, su kuyusu açılması ve piezometre yerleştirme işleri
gerçekleştirilmiştir.

The Al Massa’a Extension Project is located inside the Holy Mosque,
where pilgrims walk back and forth between the Safa and Marwa
hills seven times as part of their pilgrimage rites. Installation of a
berliner wall system, water wells and piezometers and driving of
sheet piles in a very sensitive area necessitated special measures
in order to prevent contamination of the Zamzam water.
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JABAL OMAR
GELİŞTİRME PROJESİ

THE JABAL OMAR
DEVELOPMENT PROJECT

Jabal Omar projesi Mescid-i Harem’in batısında yer almaktadır.
Harem’i çevreleyen 5 dağdan biri olan Omar Dağı’nda 245,000 m²
lik bir alan üzerinde yapılması planlanan proje, 35-50 kat arasında
değişen apartman ve otel binalarını içermektedir. Projedeki en
derin kazı derinliği 64 m olup kaya şevlerinin stabilizasyonu için
60,500 m kalıcı ankraj; 10,000 m kaya bulonu ve 2,750 m mini
kazık imalatı yapılmıştır.

The Jabal Omar project is located on the western part of the
Holy Mosque. The project, which covers an area of 245,000 m²
and consists of 35 to 50-storey apartment and hotel buildings,
is planned to be built on Mount Omar, which is one of the five
mountains surrounding the Holy Haram. The maximum excavation
depth is 64 m. A total of 60,500 m permanent anchors; 10,000
m rock bolts and 2,750 m micro piles were installed for the
stabilization of rock slopes within the scope of the project.
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JABAL AL KAABA PROJESİ ve
AL SAFWA TOWERS PROJESİ

THE JABAL AL KAABA PROJECT and
AL SAFWA TOWERS PROJECT

Proje Mescid-i Harem’in birkaç yüz metre güneybatısında yer
almaktadır. 40,000 kN kapasiteli bir su rezervuarının altında
yapılan kazı neticesinde 60 m yüksekliğindeki kaya şevinin
desteklenmesi amacıyla 10,250 m kalıcı kaya ankrajı ve 1,800 m
kaya bulonu imal edilmiştir.

This project is located a few hundred meters southwest of the
Holy Mosque. 10,250 m of permanent rock anchors and 1,800 m
of rock bolts were installed to support a rock slope with a depth
of 60 m beneath a water reservoir which has a capacity of 40,000
kN.

Al Safwa Projesi kapsamında; 5,200 m mini kazık ve 4,500 m kalıcı
ankraj imalatı tamamlanmıştır.

Within the scope of the Al Safwa Project; 5,200 m of mini pile and
4,500 m of permanent anchor have been completed.
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JAMARAT KÖPRÜSÜ ve MİNA
ÇEVRESİ GELİŞTİRME PROJESİ

IMPROVEMENT of JAMARAT
BRIDGE and MINA

Jamarat Köprüsü’nün ve Mina çevresinin geliştirme ve iyileştirme
çalışmalarından oluşan projede, mevcut köprünün yıkılıp
yerine daha büyük ve işlevli bir köprü yapılması amaçlanmıştır.
Proje esnasında piyezometre ölçümleriyle, kazı işlerinin yeraltı
su seviyesini nasıl etkilediği ve köprü inşaatı aşamasında
karşılaşılaşılabilecek problemler için çözümler elde edilmiştir.
Jamarat Köprüsü’nün yıkılıp kaldırılmasından sonra zemin
araştırmalarının sonucu göz önünde bulundurularak, bazı
bölgelerde zemin taşıma kapasitesinin üst yapı yükleri için
yeterli olmadığı saptanmış, bu yüzden basınç enjeksiyon yöntemi
ile zemin iyileştirme yapılmıştır. Proje kapsamında 600 m
piyezometre ve 279 adet basınçlı enjeksiyon işleri yapılmıştır.

The Jamarat Bridge and Mina Development Project consists of
the construction of a bigger and more functional bridge instead of
the existing one. Piezometer measurements provide information
about both the effect of the underground water during excavation
works and solutions for possible construction problems. After
the Jamarat Bridge has been demolished, the soil investigation
studies are taken into account and it is decided that in some areas,
soil bearing capacity is not sufficient for the construction loads.
Hence, soil improvement by pressure grouting has been applied in
these areas. Within the scope of the project, 600 m of piezometer
and 279 no. of pressure grouting have been completed.
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ÖNEMLİ DERİN İKSA ve
KAZIK İŞLERİ

MAJOR SHORING and
PILING WORKS

Mekke’de yer alan Maad Hospitality Tower Projesi kapsamında
mevcut şev yüzeyinden yapılan 24,100 m kaya bulonu; 21,300
m² püskürtme beton ve 4,450 m kayma demiri imalatları
tamamlanmıştır. 80 m’ye kadar yükseklikte gerçekleştirilen
kalıcı kaya bulonu delgilerinde 400 tonluk vinçler ile askıya
alınan çalışma platformu üzerindeki hidrolik delgi makineleri
kullanılmıştır. Projeye özel olarak geliştirilen uygulama teknikleri
nedeniyle proje, Mekke bölgesinde gerçekleştirilen en zor ve iddialı
kaya şev stabilizasyonu işleri arasında yer almaktadır.

Within the scope of the Maad Hospitality Tower Project, located
in Mecca; 24,100 m of rock bolt; 21,300 m² of shotcrete and
4,450 m of dowel bar have been executed on the existing slope
surface. Permanent rock bolts have been installed with hydraulic
drilling machines placed on working platforms; which have been
suspended maximum 80 m height with cranes of 400 tons of
capacity. Depending on the application techniques developed
specially for the project, it is one of the most difficult and
challenging slope stability works in the Mecca Region.

Murwani Baraj Projesi kapsamında bulamaç hendeği yöntemiyle
gövde kazısının kuruda yapılabilmesi için bir geçirimsizlik perdesi
tasarlanmıştır. Proje kapsamında 18,300 m² bulamaç hendeği
imal edilmiştir.

Murwani Dam Project consists of the installation of the slurry
wall, which is for the prevention of the underground water ingress
during excavation, with slurry trench technique. Within the scope
of the project; 18,300 m² of slurry wall has been installed.

Olefin Tesisi Projesi boru hatları, reaktör üniteleri, kompresörler,
pompalar, ambar gibi çeşitli yapıların inşaatını içermektedir. Proje
kapsamında 21,500 m fore kazık imalatı tamamlanmıştır.

Olefin Plant Project consists of the constructions of the pipelines,
reactor units, compressors, pumps and warehouse. Within the
scope of the project; 21,500 m of bored pile has been completed.
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RİYAD METRO PROJELERİ

RIYADH METRO PROJECTS

Suudi Arabistan’daki en büyük inşaat projelerinden birisi olan
Riyad Metrosu Projesi kapsamında farklı bölgelerde farklı
işverenlerle çalışılmıştır. Proje kapsamında viyadük temelleri
altında ve istasyon bölgelerinde fore kazık imalatları yapılmıştır.
Mini kazıklı ankrajlı iksa işleri ve şaftlar içinde kesişen kazık ve
mini kazık işleri başarı ile tamamlanmıştır.

Within the content of the Riyadh Metro Project, one of the largest
construction projects in Saudi Arabia, there has been worked with
different employers in different regions. Bored piles under the
viaducts and station areas have been completed. Shoring works
consisting of anchored mini piled walls, secant piled walls and
mini piled walls for shafts were also successfully carried out.

Proje kapsamında 18,100 m fore kazık; 13,120 m ankraj; 6,500
m mini kazık ve 13,800 m² püskürtme beton imalatı yapılmıştır.

Within the scope of the project; 18,100 m bored pile; 13,120 m
anchors; 6,500 m mini pile and 13,800 m² shotcrete have been
constructed.
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CİDDE LAMAR KULELERİ

JEDDAH LAMAR TOWERS

Cidde’de Kızıldeniz’e ~50 m uzaklıktaki Lamar Kuleleri kapsamında
ticaret merkezi, apartmanlar, ticari ofisler ve 5 yıldızlı otel içeren
iki adet 68 ve 60 katlı kule yer almaktadır. 335 m yüksekliğiyle
bölgenin en yüksek binalarından birisidir. Oturma alanı ~28,500
m² olan proje sahasında kazı derinliği 9 m’dir. Proje kapsamında
19,850 m² diyafram duvar ve bulamaç hendeği; 7,050 m öngermeli
ankraj; 63,900 m değişik çap ve boyda (150 cm çap ve 57 m delgi
derinliğine varan) temel altı kazıkları; tıkaç enjeksiyonu; 225,000
m³ kazı ve su çekme işleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Proje
sadece Suudi Arabistan’da değil dünyada mercan formasyonunda
su altında yapılan en derin ve en büyük derin kazı projelerinden
birisidir.

The Lamar Towers in Jeddah, which is 50 m away from the Red
Sea, consist of 60 and 68-floor towers including a business
center, apartments, commercial offices and a five-star hotel.
When the construction is completed, it will be one of the tallest
buildings in the region with a 335 m height. The project covers
an area of ~28,500 m² and the excavation depth is 9 m. A total
of 19,850 m² diaphragm wall and slurry wall; 7,050 m anchors;
63,900 m foundation piles with various diameter and pile lengths
(up to 150 cm diameter and 57 m drilling length); formation of
a grout plug; 225,000 m³ excavation and dewatering works have
been successfully completed. This project is one of the deepest
and largest construction pits executed in coralline formation
below ground water table not only in Saudi Arabia but also in the
world.
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CİDDE AL JAWHARAH
TOWER PROJESİ

JEDDAH AL JAWHARAH
TOWER PROJECT

Cidde’de sahil yolu üzerinde inşa edilen 40 katlı Al Jawharah Kulesi,
büyük resepsiyon alanı ve misafir salonu içeren, 5 odalı dubleks
lüks daireler ve rezidanslardan oluşmaktadır. Proje kapsamında
3,600 m, 600 mm ve 800 mm çaplarında iksa kazıkları; 10,725 m
900 mm ve 1,200 mm çapında temel altı kazıkları; 8,800 m 800
mm çapında jet grout kolonları; 5,400 m tıkaç enjeksiyonu; 30,000
m³ kazı ve su çekme işleri yer almaktadır. Proje kapsamında yer
alan jet grout imalatları Cidde’de mercan formasyonunda yapılan
ilk başarılı uygulamalardan birisidir.

The 40-storey Al Jawharah Tower, which is located on the Corniche
Road in Jeddah, consists of luxurious five-bedroom penthouses
and apartments, a grand reception area and a guest lounge. A
total of 3,600 m, 600 mm and 800 mm diameter secant piles;
10,725 m 900 mm and 1,200 mm diameter foundation piles;
8,800 m 800 mm diameter jet grout columns; 5,400 m grout plug;
30,000 m³ excavation and dewatering works were performed
within the scope of the project. The jet grout application in this
project is one of the first successful applications executed in
coralline formation in Jeddah.
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CİDDE HİLTON OTELİ ve
KING ABDULAZIZ ULUSLARARASI
HAVAALANI

JEDDAH HILTON HOTEL and
KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL
AIRPORT

Cidde’de sahil yolu üzerinde yer alan Cidde Hilton Oteli kapsamında
otel binası, kongre salonu ve apartman blokları 1995 ile 2001
yılları arasında inşa edilmiştir. 1,000 mm çapında toplam 36,000
m çevre ve uç enjeksiyonlu fore kazık imal edilmiş, her kazık
altında penetrasyon deneyi yapılmıştır. Deney sırasında boşluk
tespit edildiği takdirde boşluk enjeksiyonu yapılmıştır. Proje
sırasında mercan formasyonunun kendine özgü düzensiz ve
heterojen yapısı ve inşa edilen otel kompleksinin önemi dikkate
alınarak detaylı bir kalite kontrol programı takip edilmiştir.

Located on the Corniche Road in Jeddah this project consists of
a hotel building, function hall and apartment blocks constructed
between 1995 and 2001. A total of 36,000 m of 1,000 mm
diameter skin and base grouted bored piles were installed
to transfer the building loads to the dense coral formation.
Probing was performed under each pile and when a cavity was
encountered during probing it was filled with grouting. A detailed
quality control program was implemented and adhered to during
the project due to the erratic, heterogeneous structure of the
coralline soil formation encountered at the site.

King Abdulaziz Uluslararası Havaalanı sahası içinde bulunan proje,
mevcut iç ve dış hatlar binalarının genişletilmesini içermektedir.
Proje kapsamında, 50 cm çapında 1,500 m ve 75 cm çapında
1,600 m fore kazık imalatı tamamlanmıştır.

The project, which is located inside the King Abdulaziz
International Airport, consists of the expansions and renovations
of the domestic and international terminals. Within the scope of
the project; 1,500 m with 50 cm diameter and 1,600 m with 75
cm diameter bored piles have been installed.
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RUSYA
RUSSIA
Kasktaş, Rusya Federasyonu’na 1989 yılında Enka’nın Moskova’da aldığı Petrovsky
Alışveriş Merkezinin temel işleri ile ilgili denetleme ve danışmanlık hizmeti vermek
üzere adım atmıştır. 1993 yılında Krasnodar Askeri Konutlar Projesi kapsamındaki
çakma kazık işleri de yine Kasktaş tarafından denetlenmiştir.
Uzmanlık alanı ile ilgili taleplerin yoğunluğu dikkate alınarak 1995 yılında Kasktaş
Moskova Ofisi açılmış ve gerekli çalışma izinleri alınmıştır. Ofis kurulmasını takiben
Moskova’nın yanı sıra St. Petersburg, Orenburg gibi diğer şehirlerde ve Japonya’nın
kuzeyinde bulunan Sakhalin adasındaki Yuzno Sakhalin şehrinde birçok prestijli ve
önemli proje başarı ile gerçekleştirilmiştir. Sakhalin Projesi, 2000’li yıllarda Türk
mühendislerinin kapasitesini ve geoteknik firmalarının ulaştığı uluslararası rekabet
gücünü göstermesi açısından çok önemli bir yere sahiptir.
Günümüzde uzman teknik ve idari kadrosu ve sahip olduğu geniş makine ve ekipman
parkı ile Kasktaş Rusya’nın lider geoteknik firmalarından birisidir.
Kasktaş first entered the Russian Federation with its parent company by undertaking
the supervision and consultancy services of the foundation upgrading works at the
Petrovsky Shopping Center Project in Moscow, awarded to Enka in 1989. This was
followed by another supervision contract for the pile driving works at the Krasnodar
Military Housing Project in 1993.
Considering the high demand for its expertise, Kasktaş opened its Russian
Federation Liaison Office in Moscow in 1995, and obtained the required license for
infrastructure contracting. After the establishment of its Liaison Office, a number
of high-profile projects were undertaken mainly in Moscow and in other cities such
as St. Petersburg, Orenburg and Yuzno Sakhalin on Sakhalin Island on the north
side of Japan, that established the excellent reputation and capacity of Turkish
engineers, as well as the international competitiveness of Turkish geotechnical
engineering contractors, early in the new millennium.
Thanks to the esteem generated by its highly trained technical and managerial
staff, and its fully owned machinery and equipment, Kasktaş is one of the leading
geotechnical engineering contractors in Russia today.
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MOSKOVA ULUSLARARASI
İŞ MERKEZİ

MOSCOW INTERNATIONAL
BUSINESS CENTER

Kremlin’in
batısında,
Moskova
Nehri’nin
yanında
Krasnopresnenskaya’da bulunan Moskova Uluslararası İş Merkezi
Projesi, şehrin en büyük ve en iddialı projesidir. Tek amaçlı
kullanımın dışında ofis binalarını, otelleri, alışveriş merkezlerini de
içerdiği için çok amaçlı ve dengeli bir kompleks niteliğinde olup,
bu özelliği ile yurtdışındaki benzerlerinden önemli ölçüde farklılık
göstermektedir. Proje 20 parselden oluşmakta ve yaklaşık olarak
100 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.

Moscow City, or the Moscow International Business Center by
its full name, is situated four kilometers west of the Kremlin on
Krasnopresnenskaya (an embankment of the Moscow River), and
is one of the largest and most ambitious construction projects,
significantly different from other foreign developments because
of its mixed-use and it consisting of harmoniously integrating
office buildings, hotels and multifunctional retail complexes. The
project area consists of 20 plots and covers an area of about 100
hectares.

Bu projede, ofisler, alışveriş merkezleri, konutlar, oteller, 30,000
araç kapasiteli otopark, büyük bir kent meydanı, spor ve eğlence
merkezleri, bir su parkı ve 230,000 m²’lik yeni belediye binasını
kapsayan 2.5 milyon m² alanda yeni bir ticaret merkezi inşa
edilmiştir. 85 kat ve 354 m yüksekliği ile “Federasyon Kulesi”
projenin en önemli yapısıdır.
Kasktaş’ın Moskova Uluslararası İş Merkezi projesi kapsamında
gerçekleştirdiği ve devam eden önemli projeleri bu bölümün
başındaki haritada gösterilmiştir.
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The goal of the project is to create a new commercial center for
the capital including some 2.5 million m² of office, shopping and
residential space, hotels, parking for 30,000 cars, a huge public
square, sports and leisure facilities, an aqua-park and the new
230,000 m² City Hall. The centerpiece of Moscow City is the
Federation Tower with 85 floors and 354 m height.
Major completed and on-going projects in the Moscow
International Business Center undertaken by Kasktaş are shown
on the map provided at the beginning of this section.

PLOT NO		

PROJE ADI / PROJECT NAME

Plot-4		
Plot-9		
Plot-10		
Plot-11		
Plot-12		
Plot-13		
Plot-16		
Plot-17-18

Imperia Office and Hotel Tower
The Moscow & St. Petersburg Towers
Naberezhnaya Tower
Transport Terminal
Eurasia Tower
Federation Towers
Office and Hotel Complex
Neva Towers
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PLOT 4 IMPERIA OFİS ve OTEL
KULESİ, PLOT 9 MOSKOVA ve
ST. PETERSBURG KULELERİ

PLOT 4 IMPERIA OFFICE and HOTEL
TOWER, PLOT 9 MOSCOW and
ST. PETERSBURG TOWERS

Plot 4 Imperia Ofis ve Otel Kulesi Projesi iki fazdan oluşmaktadır.
Birinci faz kapsamında toplam inşaat alanı 218,000 m² olan,
239 m yüksekliğinde ve 59 katlı gökdelen bulunmaktadır. İkinci
fazı oluşturan Aquapark binasında ise eğlence, fitness ve sağlık
merkezleri bulunmaktadır. 2007 yılında toplam olarak 8,500 m ve
1,200 mm çaplı fore kazık Aquapark binası altında imal edilmiştir.

The Plot 4 Imperia Office and Hotel Tower Project has two phases.
The first phase is the construction of a 59-storey and 239 m high
skyscraper with a total construction area of 218,000 m². The
second phase consists of building an Aquapark with recreation,
fitness and medical centers. A total of 8,500 m of 1,200 mm
diameter bored piles were installed under the Aquapark building
in 2007.

1.27 hektar çalışma alanına sahip olan Plot 9 Moskova ve St.
Petersburg Kuleleri Projesi’nde 73 katlı Moskova Kulesi, 64 katlı
St. Petersburg Kulesi ve genel hizmet binaları yer almaktadır. Bu
binalar altında toplam 9,500 m ve 1,200 mm çaplı fore kazık imal
edilmiştir. Temel kazıkları uç kazığı olarak tasarlanmış olup sert
kireçtaşı formasyonuna soketlenmiştir.

The Plot 9 Moscow and St. Petersburg Project covers a 1.27-hectare
area and consists of the 73-storey Moscow Tower, the 64-storey
St. Petersburg Tower and General Service Buildings. Underneath
these structures; 9,500 m of 1,200 mm diameter bored piles
were installed in 2005. The foundation piles are designed as endbearing piles and socketed into the hard limestone layer.
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PLOT 10 NABEREZHNAYA KULELERİ
ve PLOT 11 ULAŞIM TERMİNALİ

PLOT 10 NABEREZHNAYA TOWERS
and PLOT 11 TRANSPORT TERMINAL

Kremlin’e 2 km uzaklıktaki Krasnopresnenskaya üzerindeki
Naberezhnaya Kuleleri Enka’nın Moskova’daki gayrimenkul
projelerinden birisidir. Proje kapsamında en yükseği 260 m ve
60 kattan oluşan 3 adet A-Sınıfı yeni ofis binası bulunmaktadır.
Derin temel kazısının yapılabilmesi için ankrajlı bir iksa sistemi
uygulanmıştır. Ayrıca 8,500 m 900 ila 1,200 mm çaplı taşıyıcı
fore kazıklar imal edilmiştir. Proje kapsamında iki adet özel
krikolar kullanılarak çift yönlü yük hücresi yöntemi ile 50,000 kN
maksimum test yüküne kadar kazık yükleme deneyleri yapılmıştır.

The Naberezhnaya Tower project, located at Krasnopresnenskaya
Embankment, within 2 km of the Kremlin, is one of Enka’s most
recent real estate investment projects in Moscow and involves the
construction of a new office complex consisting of three Class
A buildings with a maximum height of 260 m and 60 stories.
An anchored shoring system for the excavation of the deep
foundation pit and 8,500 m of 900-1,200 mm diameter bored
piles were installed. During works, two pile load tests employing
the bi-directional cell method were conducted with a maximum
test load of 50,000 kN.

Plot 11 Ulaşım Terminali, şehir merkezi ile Sheremetyevo ve
Wnukovo hava alanlarını, değişik metro ve tren hatlarını, otobüs ve
diğer ulaşım araçlarını birbirine bağlayan merkezi bir terminaldir.
Kompleksin toplam inşaat alanı 250,000 m² olup içerisinde
ofisler, 4 yıldızlı bir otel, alışveriş ve eğlence alanları ve bir yeraltı
otoparkı bulunmaktadır. Proje kapsamında toplam 6,400 m 1,200
mm çaplı fore kazık ile 11,500 m 1,000 mm çaplı kesişen kazık ve
25,500 m ankraj imalatı bulunmaktadır.

The Plot 11 Transport Terminal is the main city center transport
terminal for the high-speed rail links to Sheremetyevo and
Wnukovo airports, as well as a vital link with metro stations,
public buses and tram services. The complex covers a gross area
of 250,000 m² and consists of office premises, a 4-star hotel,
retail and entertainment areas, and an underground car park.
The project consists of 6,400 m of 1,200 mm diameter bored
pile; 11,500 m of 1,000 mm diameter secant piles and 25,500 m
anchor installation.
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PLOT 12 EURASIA KULESİ PROJESİ
ve PLOT 13 FEDERASYON KULELERİ

PLOT 12 EURASIA TOWER PROJECT
and PLOT 13 FEDERATION TOWERS

Moskova şehir merkezinde Moscow City olarak adlandırılan
bölgede Plot 12 Eurasia Kulesi Projesi inşası için iksa işleri
kapsamında yaklaşık 11,500 m² diyafram duvar; 10,000 m geçici
zemin ankrajı; 1,700 m çelik boru çakımı ve 217,000 m³ hafriyat
işleri gerçekleştirilmiştir.

Within the shoring works of the Plot 12 Eurasia Tower Project,
located in Moscow City, 11,500 m² of diaphragm wall; 10,000 m of
temporary anchor; 1,700 m of driven steel pipe pile and 217,000
m³ of excavation works have been completed.

Mirax-City tarafından gerçekleştirilen Plot 13 Federasyon Kuleleri
Projesi toplam 409,000 m² alan içinde yer alan çok fonksiyonlu
Batı ve Doğu Kuleleri’nden oluşmaktadır. 85 kat ve 354 m yüksekliği
ile Avrupa’nın en yüksek binası olan Doğu Kulesi altında toplam
3,600 m 1,500 mm çaplı fore kazık ve Batı Kulesi altında 2,400 m
1,500 mm çaplı fore kazık imalatı yapılmıştır. Proje kapsamında
özel krikolar kullanılarak çift yönlü yük hücresi yöntemi ile 62,000
kN maksimum test yüküne kadar 2 adet kazık yükleme deneyi
yapılmıştır.

The Plot 13 Federation Towers Project performed by Mirax-City
is composed of multi
functional Tower East and Tower West
in 409,000 m² area. A total of 3,600 m of 1,500 mm diameter
bored pile installation was performed under Tower East, which
is the Europe’s tallest tower with 85 floors and a 354 m height.
Beneath Tower West, some 2,400 m of 1,500 mm diameter bored
pile installation was performed, with works completed in 2005.
According to the project’s quality control program, two pile load
tests employing bi-directional cell method were conducted with a
maximum test load of 62,000 kN.
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PLOT 16 OFİS & OTEL KOMPLEKSİ,
ULUSLARARASI MÜZİK EVİ

PLOT 16 OFFICE & HOTEL COMPLEX,
INTERNATIONAL HOUSE of MUSIC

Plot 16 Ofis ve Otel Kompleksi 78 ve 80 katlı iki kuleden
oluşmaktadır. Kulelerden biri ofis binası, diğeri ise oteldir ve
binaların altında kapalı otopark bulunmaktadır. Proje kapsamında
19,500 m² diyafram duvar ve 13,100 m ankraj imalatı yapılmıştır.
Moskova’daki Uluslararası Müzik Evi projesi değişik büyüklüklerde
konser ve tiyatro salonları, kayıt stüdyoları, eğlence alanları ve iki
katlı yeraltı otoparkını kapsamaktadır. Proje kapsamında ankrajlı
berlin duvarı imalatları tamamlanmıştır.

Plot 16 Office and Hotel Complex consists of two towers with
78 and 80 stories, which are office building and hotel complex,
including an underground car park under them. Within the project;
19,500 m² diaphragm wall and 13,100 m anchor works have been
completed. The International House of Music in Moscow consists
of concert and theatre halls with various sizes, audio-visual
recording studios, restaurants, cafes and a 2-storey underground
car park. Within the scope of the project, anchored berliner wall
has been completed.

131

132

PLOT 17-18 NEVA KULELERİ

PLOT 17-18 NEVA TOWERS

Proje, Rusya Federasyonu Moskova City bölgesi Krasnopresenskaya
Nabrejneyada’da yer alan 20,000 m²’lik bir alan üzerine inşa
edilecek çok amaçlı kompleks inşaatıdır. Toplam inşaat alanı
370,000 m² olan kompleksin bünyesinde 3,000 araç kapasiteli
kapalı otopark, 74 katlı konut binası, 70 ofis binası ve ayrıca
alışveriş merkezi yer almaktadır. Proje kapsamında 10,300 m²
diyafram duvar; 12,550 m fore kazık ve 26,300 m ankraj imal
edilmiştir.

The project is a multifunctional complex and located in Moscow
City Krasnopresenskaya Nabrejneyada Region on a 20,000 m²
area. The complex, which has a total construction area of 370,000
m², consists of a car park with 3,000 car capacity, 74-storey
residence building, 70-storey office building and a shopping
center. Within the scope of the project; 10,300 m² of diaphragm
wall; 12,550 m of bored pile and 26,300 m of anchor have been
executed.
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KUNTSEVO ÇOK AMAÇLI ALIŞVERİŞ
KOMPLEKSİ PROJESİ,
MOSKOVA

KUNTSEVO MULTIFUNCTIONAL
TRADE & BUSINESS CENTER,
MOSCOW

Kuntsevo Çok Amaçlı Alışveriş Kompleksi Projesi’nin 25 m’lik
temel çukuru kazısının güvenle yapılabilmesi için 6 sıra 600 kN
kapasiteli öngermeli ankraj ile desteklenen 80 cm kalınlığında ve
45 m derinliğinde diyafram duvarlı bir iksa sistemi projelendirilerek
uygulanmıştır. Geleneksel yöntemlerle imal edilen test
ankrajlarının, hedeflenen yükleri taşımaması üzerine, alternatif bir
teknolojinin uygulanması gerekmiş ve projede hedeflenen yükleri
karşılayabilmek amacı ile Kasktaş’ın Rusya’da tescilli ürünü olan
yüksek kapasiteli tekli delik çoklu ankraj teknolojisi (Single Bore
Multiple Anchor – SBMA) Rusya’da ilk kez kullanılmıştır.

The 25 m deep foundation excavation of Kuntsevo Multifunctional
Trade & Business Center was performed safely by the application
of a shoring system consisting of 45 m deep and 80 cm thick
diaphragm wall supported with 6 levels of prestressed anchors.
In accordance with the preliminary shoring design, the anchor
loads were calculated as 600 kN. Based on the results of pilot
test anchors and groutability tests, which were installed by using
traditional methods, the target anchor loads were not achieved.
Therefore, an alternative technique; Single Bore Multiple Anchor
(SBMA), Kasktaş’s registered product in Russia, was implemented
for the first time in Russia.
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Buna göre 6 adet 0.5” çapında halatlardan oluşan ve delgi boyları
18-30 metreye kadar ulaşan 83,500 m SBMA tipi öngermeli
ankrajın 60 ton statik yükü taşıdığını göstermek maksadı ile
imalatlar öncesinde SBMA Ankraj ve Enjeksiyonlama Yöntem
Testleri yapılmış ve test ankrajlarında maksimum 90 ton
kapasiteye ulaşılmıştır. Ankrajların üretimi, özel olarak şantiyede
kurulmuş kapalı tesiste yapılmıştır. Kapalı tesis içerisinde yer
alan sistemler ve kullanılan malzemelerle kusursuz bir şekilde ve
istenilen yüksek kalitede ankrajların üretilmesi sağlanmıştır.
Moskova’da derin alüvyal zemin koşullarındaki en yüksek kapasiteli
ankrajlar imal edilerek gerçekleştirilen en derin kazıdır.

Additional pilot test anchors showed that SBMA anchors can
successfully carry 90 tons. Finally; 83,500 m of SBMA anchors;
consisting of 6 no. of 0.5" diameter strand with a length of 18
to 30 meters were installed. The production of the anchors was
carried out at a closed manufacturing plant established on the
construction site. The systems used in this closed plant and the
selected anchor materials made it possible to produce the highquality anchors.
The highest-capacity anchors were installed and the deepest
excavation project was successfully completed within the deep
alluvial ground conditions in Moscow.
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METROBANK ÇOK AMAÇLI İŞ
MERKEZİ ve KONUT PROJESİ,
MOSKOVA

METROBANK MULTIFUNCTIONAL
BUSINESS CENTER and RESIDENCE
PROJECT, MOSCOW

Moskova şehrindeki Metrobank Çok Amaçlı İş Merkezi ve Konut
Projesi, yapı çukuru inşaatı için gereken 60 ve 80 cm kalınlığında
ve 35 m boyunda diyafram duvar perdesi, boru destekler ve boru
kazıklar ile oluşturulan semi top-down iksa imalatıdır. Projede 20
katlı 4 bloktan oluşan iş, konut ve alışveriş merkezleri ve 4 bodrum
kattan oluşan otopark bulunmaktadır. Proje kapsamında; 60 cm
kalınlığında 13,520 m² ve 80 cm kalınlığında 4,890 m² diyafram
duvar; 88 cm çapında 2,320 m fore kazık işleri tamamlanmıştır.

Metrobank Multifunctional Business Center and Residence Project
consists of the installation of diaphragm walls of 35 m in length
and 60 and 80 cm in width; steel strut, steel pipe pile and top-down
piles during excavation. There are 4 buildings with 20 stories for
residence, business and shopping center and 4 basement floors
for car park. Within the scope of the project, 13,520 m² and 4,890
m² of diaphragm wall with 60 and 80 cm widths; 2,320 m of bored
pile with 88 cm diameter has been completed.
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YÜKSEK HIZLI BATI ÇEVREYOLU
PROJESİ – AŞAMA IV ve V,
ST. PETERSBURG

WESTERN HIGH SPEED DIAMETER
PROJECT – STAGE IV & V,
ST. PETERSBURG

St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu Projesi, Rusya’da bugüne
dek yapılan en önemli Kamu Özel Ortaklıkları sözleşmelerinden
biridir. Kasktaş projenin 13 kilometrelik bölümünde çalışmış ve
proje kapsamında 70,000 m² diyafram duvar; 52,400 m temel altı
fore kazığı başarılı bir şekilde imal etmiştir.

St. Petersburg Western High-Speed Diameter Project is one of
the most important public-private partnership (PPP) agreement
realized in Russia up to now. Foundation piles and diaphragm
walls have been constructed by Kasktaş for 13 km of the highway
section. In the content of the project; 70,000 m² of diaphragm
wall and 52,400 m foundation pile were completed.
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Köprü viyadük ayaklarının bulunduğu bölgelerde fore kazık
makinelerinin çalışabileceği boyutlarda palplanşlardan teşkil
edilen batardolar ve yapay adalar oluşturulmuş ve geçici ulaşım
yolları ile birbirlerine bağlanmıştır.
Daha sonra bu batardo ve yapay adaların içleri kum ile doldurulmuş
ve ağır fore kazık makine ekipmanların çalışmasına müsaade
edecek şekilde sıkıştırılmıştır. Zor doğa koşulları (kış aylarında
-30 ila -35 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda) ve sınırlı çalışma
koşulları altında viyadük temellerinin taşıyıcı temel altı kazıkları
batardoların üzerinden imal edilmiştir.

Foundation piles were executed from cofferdams and artificial
islands; composed of sheet piled walls and filled with sand
material with a limited access and working conditions. These
cofferdams were located at the viaducts of the bridges and were
connected to each other by temporary access roads.
Under the challenging nature and limited operating conditions,
where winter temperature is around -30 °C and -35 °C, the
foundation piles of the viaducts were completed successfully.
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VYBORG KOMPRESÖR İSTASYONU ve
TULA ÇİMENTO FABRİKASI

VYBORG COMPRESSOR STATION and
TULA CEMENT FACTORY

Vyborg Portovaya Kompresör İstasyonu, Nord Stream gaz hattının
başlangıç noktası olan Vyborg şehrine 60 km uzaklıktaki Baltık
Denizi kıyısındaki Portovaya limanında inşa edilmiştir ve işvereni
Gazprom’dur. Proje kapsamında toplam 1,000 adet 600 mm
çapında fore kazık yapılmıştır.

The Vyborg Portovaya Compressor Station had been constructed
in Portovaya port at the coast of the Baltic Sea, which is 60 km
far from Vyborg, the starting point of the Nord Stream gas-line.
The employer of the project is Gazprom. In total, 1,000 no. of 600
mm diameter bored piles were installed within the scope of the
project.

İşvereni Heidelberg Cement olan Tula Çimento Fabrikası 2010
yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında 600 mm ila 1,200 mm
çapları arasında 30,000 m fore kazık imal edilmiştir.

Tula Cement Plant, whose employer is Heidelberg Cement, was
completed in 2010. Within the project; 30,000 m of bored pile
with 600 mm and 1,200 mm diameter were installed.
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PETROL ve DOĞALGAZ İŞLEME
TESİSİ, SAKHALİN ADASI

ON-SHORE PROCESSING FACILITY,
SAKHALIN ISLAND

Rusya Federasyonu’nun doğusundaki Sakhalin adasının
kuzeydoğu kıyısında Bechtel-Enka-Technostroy’un ortaklığı
ile kurulan BETS firması tarafından inşa edilen doğalgaz ve
petrol işleme kompleksinde (OPF) 100,000 m 500 ila 600 mm
çapındaki fore kazık ve 2,000 m² palplanş imalatı üç ayrı fazda
başarı ile tamamlanmıştır. Tesis tam kapasite ile çalıştırıldığında
günde 51 milyon m³ doğalgaz ve 9,500 m³ petrol işlenmektedir.
Ulaşım imkanları kısıtlı olan, zor doğa ve iklim koşullarına rağmen
gerçekleştirilen bu proje Kasktaş’ın ve mühendislerinin ulaştığı
uluslararası kalite ve rekabet düzeyini göstermesi açısından
önemli bir örnek teşkil etmektedir.

On the northeastern coast of Sakhalin Island in the Russian
Federation, a total of 100,000 m of 500-600 mm diameter bored
pile and 2,000 m² of sheet pile were executed in three phases at
the On-shore Processing Facility Project (OPF) constructed by
Bechtel-Enka-Technostroy consortium (BETS). At full capacity,
the facility’s daily projected processing capacity is 51 million m³
of natural gas and 9,500 m³ of oil. The successful completion
of this unique project has demonstrated the international
competitiveness and high quality work of Kasktaş and its
engineers in an extremely difficult environment in one of the most
challenging construction projects.
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DİĞER DERİN İKSA ve
KAZIK İŞLERİ

VARIOUS SHORING and
PILING WORKS

Moskova şehri Presnenkiy Bölgesi’nde yapılan Action Development
Ofis ve Otel Projesi kapsamında 5,800 m² diyafram duvar ve 2,100
m top-down kazık imalatı tamamlanmıştır.

Located in Presnenkiy Region in Moscow, the Action Development
Office and Hotel Project consists of 5,800 m² of diaphragm wall
and 2,100 m of top-down pile.

Moskova şehri Bagrationovskaya Bölgesi’nde yapılan Filicity
Çok Fonksiyonlu Konut Projesi kapsamında 11,000 m fore kazık
imalatı tamamlanmıştır.

Filicity Multifunctional Residence Project, located in
Bagrationovskaya Region, consists of 11,000 m of bored pile.

Moskova şehri Michurinskiy Bölgesi’nde bulunan Michurinskiy
Yaşam Kompleksi Projesi kapsamında 19,500 m fore kazık ve
1,500 m jet grout imalatları tamamlanmıştır.

Within the scope of the Michurinskiy Project, located in
Michurinskiy Region, Moscow; 19,500 m of bored pile and 1,500 m
of jet grout works have been completed.
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Moskova, Devyatinsky Pereulok’ta bulunan NOX Amerikan
Konsolosluğu Projesi kapsamında; 100 cm çapında 3,800 m
kesişen kazık ve 960 m kalıcı ankraj imalatı tamamlanmıştır.
Paveletskaya Meydanı Projesi kapsamında süpermarket, eğlence
tesisleri ve otopark içeren 4 yeraltı katı bulunmaktadır. Proje
kapsamında freze yöntemiyle 7,750 m² diyafram duvar ve 47,500
m jet grout imalatları yapılmıştır.

Within the scope of the NOX US Embassy Project, which is located
in Devyatinsky Pereulok, Moscow; 3,800 m of secant pile with 100
cm diameter and 960 m of permanent anchor works have been
completed.
Paveletskaya Square Project consists of four underground
levels that include a supermarket, entertainment facilities and
an underground car park. Within the scope of the project; 7,750
m² diaphragm wall by cutter method and 47,500 m of jet grout
columns have been constructed.
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Kashirskaya Çok Amaçlı Alışveriş Merkezi Projesi, Moskova şehrinin
güneyinde Kashirskaya Shose 61 no’lu parselde yer alan yeraltı
otoparklı ve 9 katlı yeni bir AVM inşaatıdır. Proje kapsamında 5,300
m fore kazık; 3,650 m jet grout ve 14,300 m öngermeli ankraj
imalatları tamamlanmıştır.
Moskova Kutuzovsky Kulneva Sokağı’nda bulunan inşaat alanı,
iki adet 55 katlı kuleden oluşan Mirax Plaza Ofis ve Alışveriş
Merkezi’ni içermektedir. B Blok’ta Ø=120 cm 3,850 m fore kazık
imalatı tamamlanmıştır.
Moskova Oblast Khimki Bölgesi’nde yer alan Mayak Çok
Fonksiyonlu Konut Projesi kapsamında 80 ve 100 cm çaplarında
toplam 27,700 m fore kazık imalatı gerçekleştirilmiştir.

The Kashirskaya Project, which is located at the south of Moscow,
in the Kashirskaya Shose plot no 61, consists of the construction
of a 9-storey shopping center with an underground car park.
Within the scope of the project; 5,300 m of bored piles; 3,650 m
of jet grout columns and 14,300 m of pre-stressed anchors have
been installed.
Mirax Plaza Office and Shopping Center, which consists of two
55-storey towers, is located in Kutuzovsky Kulneva Street,
Moscow. At Block B; 3,850 m of bored pile with 120 cm diameter
has been completed.
Within the scope of the Mayak Multifunctional Residence Project,
which is located in Oblast Khimki Region, Moscow; 27,700 m of
bored pile in 80 and 100 cm diameters has been completed.
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Tobolsk şehrinde bulunan Ethylene Cracker Unit Projesi
kapsamında 120 cm çapında 5,100 m fore kazık imalatları
tamamlanmıştır.
Shatura Elektrik Santrali Gaz Kompresör Binası, 400 MW’lik
eski elektrik santralini beslemek amacıyla inşa edilmiştir. Proje
kapsamında; 6,100 m fore kazık imalatı tamamlanmıştır.
Moskova Shepkina Caddesi’nde bulunan Shepkina Projesi, yapı
çukuru inşaatı için gereken 60 cm kalınlığında diyafram duvar, boru
kazık ve enjeksiyon kazıklarını içermektedir. Proje kapsamında,
3,000 m² diyafram duvar; 3,600 m boru kazık ve 2,750 m mini
kazık tamamlanmıştır. Domadedova Havaalanı Rekonstrüksiyon
Projesi kapsamında 9,000 m fore kazık imalatı tamamlanmıştır.
Dimitrovskiy Çok Fonksiyonlu Kompleks Binası Projesi kapsamında
12,000 m top-down kazık imalatı tamamlanmıştır.

Within the scope of the Ethylene Cracker Unit Project in Tobolsk;
5,100 m of bored pile with 120 cm diameter has been completed.
Shatura Electric Power Station Gas Compressor Building has been
constructed to feed the existing 400 MW electric power station.
Within the scope of the project; 6,100 m of bore pile has been
completed.
Located at the Shepkina Street in Moscow, the Shepkina Project
consists of the execution of diaphragm wall with 60 cm width,
driven steel pipe pile and mini pile for excavation works. Within
the scope of the project, 3,000 m² of diaphragm wall; 3,600 m of
driven steel pipe pile and 2,750 m of mini pile have been completed.
Within the scope of the Domadedova Airport Reconstruction
Project; 9,000 m of bored pile has been completed. Within the
scope of the Dimitrovsky Multifunctional Complex Building
Project; 12,000 m of top-down pile work has been completed.
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Moskova’da bulunan WSOC Business Center Binası, 16 ve 7’şer
kattan oluşan A, B ve C Blokları ve kapalı otopark içermektedir.
Proje kapsamında 120 cm çapında 4,500 m fore kazık ve topdown kazık imalatı yapılmıştır.

Located in Moscow, the WSOC Business Center Building consists
of A, B and C Blocks with 16 and 7 stories and underground car
park. Within the scope of the project; 4,500 m of bored pile and
top-down pile with 120 cm diameter have been installed.

Moskova Nehri’nin kıyısında bulunan Selepihinskaya Projesi, geniş
çaplı yaşam alanı ve iş merkezleri içermektedir. Proje, 980 m fore
kazık; 230 m kazık ucu enjeksiyon ön delgisi ve 114 adet kazık ucu
enjeksiyon imalatlarını içermektedir.

The Selepihinskaya Project, which is located at the coast of the
Moscow River, includes a wide living area and business centers.
The project consists of 980 m of bored pile; 230 m of pre-drilling
for grouted pile and 114 no. of grouted pile.
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Rostokinskaya Yeraltı Otoparklı Çok Fonksiyonlu Konut Kompleksi
Projesi’nin 1. etabında 150 cm çapında 4,700 m; 3. etabında ise
100 cm çapında 8,600 m fore kazık imalatı yapılmıştır.
Moskova Krasnopresnenskaya’da yer alan Çok Amaçlı Konut
Projesi kapsamında 80 ve 100 cm çaplarında toplam 12,300 m
fore kazık imalatı gerçekleştirilmiştir.

At the stages I and III of the Rostokinskaya Multifunctional
Residence Complex and Underground Car Park Project; 4,700 m
and 8,600 m of bored piles with 150 and 100 cm diameters have
been completed respectively.
Within the scope of the Krasnopresnenskaya Multifunctional
Residence Project, located in Moscow; 12,300 m of bored piles
with 80 and 100 cm diameters have been completed.
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DİĞER ÜLKELER
OTHER COUNTRIES
Kasktaş, 1980 yılında Suudi Arabistan’daki ilk taahhütlerini aldıktan sonra, 1984
yılında Irak’taki ilk projesini gerçekleştirmiş ve 1989 yılında Birinci Körfez Savaşı
çıkıncaya kadar bu ülkede birçok projeyi, 1985 ile 1987 yılları arasında ise Bahreyn’de
Havaalanı Genişletme ve Amerikan Elçiliği projelerini başarıyla tamamlamıştır.
1993 yılında Körfez ülkeleri dışına çıkarak faaliyetlerini aralarında Rusya’nın da
bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğuna yaymış, sırası ile 1993 yılında Rusya,
1994 yılında Kazakistan ve Özbekistan’daki projelerde yer almıştır. 2000’li yılların
başından itibaren Körfez ülkelerinin ve Rusya’nın yanı sıra, 2001 yılında Bosna
Hersek ve Gürcistan, 2002 yılında Cezayir, 2003 yılında Azerbaycan, 2005 yılında
Nepal, 2006 yılında Ukrayna, 2007 yılında Libya, 2009 yılında Cibuti, 2012 yılında
Afganistan ve Papua Yeni Gine, 2014 yılında Türkmenistan ve 2018 yılında Irak’taki
birçok önemli projenin geoteknik uygulamalarını başarı ile tamamlamıştır.
Türkiye’de geoteknik mühendisliğinin lideri olan Kasktaş, günümüzde sahip
olduğu tecrübe, bilgi birikimi ve uluslararası başarıları ile dünyanın lider geoteknik
firmalarından biri olmayı hedeflemektedir.
Kasktaş has become an international company from 1980 to now, when it moved
into foreign markets with its early contracts in Saudi Arabia, and its first contract in
Iraq in 1984. Projects in Iraq were all successfully completed up until the first Gulf
War in 1989. Between 1985 and 1987 an Airport Extension and American Embassy
project were completed in Bahrain.
Rapid growth and diversification of activities provided Kasktaş to expand to the CIS
countries, including Russia, Kazakhstan and Uzbekistan in 1993 and 1994. Since
the early 2000s, in addition to the Gulf Countries and Russia, Kasktaş has carried
out extensive activities in this region. A broad array of geotechnical applications was
successfully performed at a number of prestigious projects in Bosnia Herzegovina
and Georgia in 2001, Algeria in 2002, Azerbaijan in 2003, Nepal in 2005, Ukraine in
2006, Libya in 2007, Djibouti in 2009, Afghanistan and Papua New Guinea in 2012
and Turkmenistan in 2014.
Today Kasktaş is Turkey’s leading geotechnical engineering contractor, capable of
undertaking any project in the world. As a result of its vast knowledge, experience
and distinguished international success, its goal of becoming one of the world’s
leading geotechnical engineering contractors is no longer a dream, but an
achievable reality.
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YAPAY ADALAR PROJESİ
HAZAR DENİZİ, KAZAKİSTAN

THE ARTIFICIAL ISLAND PROJECT
CASPIAN SEA, KAZAKHSTAN

Kasktaş, Doğu Hazar Denizinde yer alan en büyük petrol sahası
olan Kashagan Petrol Sahası’nın geliştirilmesi projesi kapsamında
yer alan açık deniz kazık işleri ile ilgili farklı taşeron sözleşmeleri
imzalamıştır.

Kasktaş was awarded several subcontracts for the off-shore
piling works within the development of the Kashagan Oil Field in
Kazakhstan; the largest oil field in the Northern Caspian Sea.

Proje kapsamında değişik yapay adalar, rijit buz bariyerleri,
palyeler, batardolar ve diğer deniz yapıları 2001 ile 2012 yılları
arasında başarı ile tamamlanmıştır. Palplanş ve boru kazık
çakma işlerini, gergi çubuğu ve göğüsleme kirişleri yerleştirme
işlerini içeren bu deniz yapılardan bazıları; D Kompleks Adası, A
Kompleks Adası, Kairan ve Aktote Adaları, 6 adet Yapay Ada (EPC
ve DC Adaları), 11 adet Banket, 15 adet IPS’tir.

Within the scope of the Project building of different artificial
islands, rigid ice barriers, berms, cofferdams and other off-shore
structures; such as D Complex Island, A Complex Island, Kairan and
Aktote Islands, 6 no. of Artificial Islands (EPC and DC Islands), 11
no. of Berms, 15 no. of IPS (Ice Protection Structures); consisting
of driving of sheet piles and steel pipe piles; installation of tierods and waling beams were successfully completed between
2001 and 2012.
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Ön yüzdeki palplanşlar gergi çubukları yardımı ile arkadaki
palplanş duvara ankrajlanmıştır. Toplamda 16,000 m² palplanş ve
360 adet gergi çubuğu monte edilmiştir. Yapay ada dolgularının
üzerinde inşa edilen tesislerin, delgi donanımların, yardımcı alt
yapılar ve yaşam alanlarının altlarına prefabrike beton döşemeler
yerleştirilmiştir.

The outer walls are anchored to the sheet piled walls by tie-rods.
A total of 16,000 m² of sheet piles were driven and 360 tie rods
were installed. The artificial island’s topside facilities, drilling
rigs, associated utilities and living quarters are founded on
prefabricated concrete slabs.
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SGP SGI PROJESİ, KAZAKİSTAN

SGP SGI PROJECT, KAZAKİSTAN

Tengizchevroil (TCO) Petrol Rafinerisi İnşaatı Projesi; Sour
Gas Injection (SGI) ve Second Generation Project (SGP) olmak
üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Gas Processing Area, Sulphur
Recovery Area, Sulphur Forming Area ve Flare Area olmak
üzere SGP Projesi’nin dört bölgesinde kazık çakma imalatı
gerçekleştirilmiştir. Proje toplamında 12,000 m² palplanş; 950
adet 12 m’lik prekast betonarme kazık çakılmış ve 3 adet kazık
yükleme testi tamamlanmıştır.

Tengizchevroil (TCO) Petroleum Plant Construction Project
consists of two stages; Sour Gas Injection (SGI) and Second
Generation Project (SGP). Pile driving works have been executed
at four areas of SGP project, namely Gas Processing Area, Sulphur
Recovery Area, Sulphur Forming Area and Flare Area. A total of
12,000 m² steel sheet piles, 950 no. of 12 m. long precast concrete
piles were driven and 3 no. of pile load tests were conducted.
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BESMAYA ÇEVRİM
SANTRALİ PROJESİ, IRAK

BESMAYA COMBINED CYCLE POWER
PLANT PROJECT

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Besmaya bölgesinde kurulan
“Combined Cycle Power Plant” kapsamında Soğutma Kuleleri 1-2
bölgelerindeki derin kazılarda palplanş çakma ve çekme imalatları
gerçekleştirilmiştir. Soğutma Kuleleri 1-2 bölgelerine ek olarak
sonradan projelendirilen Lift Station bölgesinde de imalatlar
yapılmıştır. Proje kapsamında 6,900 m² palplanş çakma ve çekme
işleri yapılmıştır.

Located in Besmaya Region in Baghdad, the capital city of Iraq,
the project consists of driving and extracting of sheet piles for the
deep excavations of the construction of Cooling Towers 1 and 2 at
the Combined Cycle Power Plant. In addition to Cooling Towers 1
and 2, sheet piles have also been applied at the Lift Station Area.
Within the scope of the project; 6,900 m² of driving and extracting
of sheet pile have been executed.
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AL NAJIBIYAH ENERJİ
SANTRALİ PROJESİ, BASRA

AL NAJIBIYAH SIMPLE CYCLE
POWER PLANT PROJECT, BASRA

Basra'nın yakınında bulunan proje, 25 yıl süren savaş ve yatırım
eksikliği sonrasında ülkedeki hızlı büyümeyi karşılamak için
elektrik üretim kapasitesini artırmak üzere Irak Cumhuriyeti
Elektrik Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uygulanan bir ana
planın parçasıdır. Toplam 67,500 m temel altı fore kazık imalatı
tamamlanmıştır.

The project, located near Basra, is part of a master plan developed
and implemented by Republic of Iraq’s Ministry of Electricity to
increase the power generation capacity to meet the rapid growth
of demand in the country after 25 years of war and lack of
investment. The scope of Kasktaş was foundation pile installation
of various locations. A total of 67,500 m of foundation bored pile
was completed.
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DHI QAR KOMBİNE
ÇEVRİM SANTRALİ, IRAK

DHI QAR COMBINED
CYCLE POWER PLANT, IRAQ

Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Santrali Projesi kapsamında yapı
temelleri altında taşıyıcı temel altı kazık imalatları bulunmaktadır.
Ayrıca Samawa 750 MW Kombine Çevrim Santrali Projesi’nde ise
geoteknik süpervizörlük yapılmıştır. Proje kapsamında 68,800 m
fore kazık imalatı bulunmaktadır.

Within the Dhi Qar 750 MW Combined Cycle Plant Project,
foundation piles are executed. Besides, Kasktaş gives geotechnical
supervision for the bored piling works at the Samawa 750 MW
Combined Cycle Plant Project. Within the scope of the project;
there are 68,800 m of bored piling works.
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YENİ AŞKABAT ULUSLARARASI
HAVAALANI, TÜRKMENİSTAN

NEW ASHGABAT INTERNATIONAL
AIRPORT, TURKMENISTAN

Yeni Aşkabat Uluslararası Havaalanı, Türkmenistan’ın hızla artan
yerli ve yabancı yolcu trafiğine cevap verebilmek amacı ile mevcut
havaalanı tesislerinin yerine inşa edilmiştir. Proje kapsamında 800
mm çapında 120,000 m taş kolon ve 600 mm çapında 150,000 m
jet grout imalatları Kasktaş tarafından yapılmıştır.

The new Ashgabat International airport was built to replace the
existing airport facilities in order to respond to the rapidly growing
domestic and international passenger traffic in Turkmenistan.
Within the scope of the project; 120,000 m of 800 mm diameter
stone column and 150,000 m of 600 mm diameter jet grout
column installation works had been carried out by Kasktaş.
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YENİ ELÇİLİK BİNASI PORT
MORESBY, PAPUA YENİ GİNE

NEW EMBASSY COMPOUND PORT
MORESBY, PAPUA NEW GUINEA

Kasktaş, proje kapsamındaki betonarme çakma kazık imalatları
için teknik danışmanlık yapmıştır. Kalite kontrol testleri
kapsamında 3 adet statik kazık yükleme testi, kazık çakma işleri
sırasında 33 adet dinamik yükleme testi (PDA) ve toplam 216 adet
kazık süreklilik testi (PIT) yapılmıştır.

Kasktaş has provided technical supervision for the precast
concrete driven piles. Within the quality control tests of the
project; 3 static load tests, conducting 33 dynamic load tests
(PDA) during pile driving works and 216 no. of pile integrity tests
(PIT) were completed.
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AMERİKAN ELÇİLİK PROJESİ NOBX
ve NOX BİNALARI İNŞAATI KABİL,
AFGANİSTAN

AMERICAN EMBASSY PROJECT
ADDITION of NOBX and NOX
BUILDINGS KABUL, AFGHANISTAN

Proje, Afganistan Kabil’de bulunan Amerikan Elçilik Binası’na ek
olarak yapılan NOBX ve NOX binalarını kapsamaktadır. NOBX binası
için 65 cm çapında 137 adet iksa kazığı; 65 ve 90 cm çapında
163 adet temelaltı kazık ve 63 adet ankraj imalatı yapılmıştır. NOX
binası içinse 65 cm çapında 345 adet kesişen kazık; 90 cm çapında
272 adet temelaltı kazık ve 83 adet ankraj imalatı yapılmıştır.
Proje kapsamında toplam 16,200 m fore kazık ve 1,900 m ankraj
imalatı tamamlanmıştır.

The project consists of the construction of the NOBX and NOX
buildings to the existing American Embassy Building, located in
Kabul, Afghanistan. For the NOBX building, 65 cm diameter 137
no. of soldier piles; 65 and 90 cm diameter 163 no. of foundation
piles and 63 no. of anchors have been completed. For the NOX
building, 65 cm diameter 345 no. of secant piles; 90 cm diameter
272 no. of foundation piles and 83 no. of anchors have been
installed. In total; 16,200 m of bored pile and 1,900 m of anchor
have been executed.
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MOSTAR KÖPRÜSÜ,
BOSNA HERSEK

MOSTAR BRIDGE,
BOSNIA HERZEGOVINA

Tarihi Mostar Köprüsü, Yugoslavya’daki iç savaş esnasında 9
Kasım 1993 tarihinde bombalanarak yıkılmıştır. Tamamıyla yıkılan
köprünün ve tarihi çevrenin yeniden inşa edilmesi Dünya Bankası
ve UNESCO gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında
köprü temelleri güçlendirilmiş ve sualtı beton döküm işi ilk defa
bu projede uygulanmıştır. Akıntı hızı çok yüksek olan nehrin
kıyı kesiminde konsolidasyon enjeksiyonu ve mini kazık işleri
yapılmıştır. Projede 130,000 m fore kazık; 670,000 m jet grout ve
50,000 m mini kazık imalatı tamamlanmıştır.

The historical Mostar Bridge collapsed on November 9, 1993
as a result of bombing during the civil war in the former state
of Yugoslavia. Reconstruction of the bridge and the historical
environment was performed under the supervision of the World
Bank and UNESCO. The foundation of the bridge was improved
and underwater concrete casting was performed for the first time
ever in this project. Consolidation grouting and mini piling works
were also performed along the banks of a high-speed river. Within
the scope of the project; 130,000 m of bored pile; 670,000 m of
jet grout and 50,000 m of mini pile were completed.
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CEZAYİR’DEKİ
ÖNEMLİ PROJELER

VARIOUS
MAJOR PROJECTS in ALGERIA

Qued Athmania Baraj Projesi kapsamında Mila şehrindeki arıtma
tesislerinde 11,000 m 650 mm çaplı jet grout imalatı, baraj
inşaatında ise toplam 35,050 m enjeksiyon ve drenaj delgisi,
5,300 m öngermeli kalıcı ankraj ve 4,100 m zemin çivisi ve mini
kazık imalatları yapılmıştır. Beni Haroun-Athmenia Boru Hattı
Projesinde suyu aktaran boru hattının Krenenou Tepesi’nin kuzey
yakasında stabilizasyonunu sağlamak için 4,500 adet 40 m
derinliğinde zemin çivisi imal edilmiştir. Annaba-Algeria DoğuBatı Otoyolu kapsamında 8,670 m ve 1,200 mm çaplı fore kazık
başarı ile tamamlanmıştır.

Within the scope of the Qued Athmania Dam Project in Mila; 11,000
m of 650 mm diameter jet grouting was performed in treatment
plant and 35,050 m of grouting and drainage drilling; 5,300 m of
pre-stressed permanent anchor and 4,100 m of soil nailing and
mini pile works were executed in the dam construction. In the Beni
Haroun-Athmenia Pipeline Project; 4,500 soil nails were installed
to a depth of 40 m for the stabilization of the pipeline along the
north coast of Krenenou Hill in order to convey water. A total of
8,670 m and 1,200 mm diameter bored piles were completed
within the scope of the Annaba-Algeria East-West motorway
project.
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SHAKHTAR DONETSK STADYUMU,
UKRAYNA

SHAKHTAR DONETSK STADIUM,
UKRAINE

Donetsk kenti Leninsky Komsomol Parkı’nda bulunan, Shakhtar
Donetsk Futbol Kulübü’ne ait yeni stadyum; 50,000 kişilik kapasitesi
ve tasarımı ile UEFA ve FIFA’nın 5 yıldızlı stadyum kriterlerini
sağlayarak, bu özelliği ile Ukrayna’da bir ilki gerçekleştirmiştir.
Projede toplam 19,600 m 350x350 mm’lik betonarme kazık
çakılmış ve tünel bölgesinde de fore kazık ve kalıcı zemin ankrajı
imalatları yapılmıştır. Kasktaş, proje kapsamındaki geoteknik
işlerinin tasarımını ve yönetimini gerçekleştirmiştir.

The new stadium, located in Leninsky Komsomol Park, Donetsk,
is the home of FC Shakhtar and is the first stadium in Ukraine to
fulfil UEFA and FIFA 5-star status with seating capacity for 50,000
spectators. Within the scope of the project; 19,600 m of 350x350
mm reinforced concrete piles; bored pile and permanent ground
anchor were completed. Additionally, Kasktaş has undertaken all
design and management works with regard to the geotechnical
engineering.
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C&WP TOPSIDE PROJESİ
BAKÜ, AZERBAYCAN

THE C&WP TOPSIDE PROJECT
BAKU, AZERBAIJAN

Proje kapsamında petrol platformlarının inşa edileceği rıhtım
bölgesinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi yapılmıştır. Ağır
yüklerin etkilediği rıhtım bölgesinde taş kolon yöntemi ile zemin
iyileştirmesi yapılmıştır. Toplam 122,000 m 800-1,000 mm
çapında taş kolon titreşimli yer değiştirme (vibroreplacement)
yöntemi ile imal edilmiş; ayrıca 10,000 m 820 mm çapında düşey
ve eğik çelik boru kazık çakım işleri başarı ile tamamlanmıştır.

This project consists of the modernization and strengthening
of quayside works where petroleum platforms are constructed.
Ground improvement by stone column method was implemented
under the unloading berth area; where extremely high loads were
placed. In addition to 10,000 m of 820 mm diameter vertical
and raked steel pipe piles, a total of 122,000 m of 800-1,000
mm diameter stone columns were installed by vibroreplacement
technique.
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ARNAVUTLUK OTOYOLU ve CİBUTİ
AMERİKAN ELÇİLİK BİNASI

ALBANIAN MOTORWAY and DJIBOUTI
AMERICAN EMBASSY BUILDING

Bechtel-Enka JV Albania tarafından inşa edilen Arnavutluk Otoyolu
Projesi kapsamında kalıcı ankraj, mini kazık ve drenaj delgisi işleri
başarı ile tamamlanmıştır. Toplam 1,965 m ankraj; 2,800 m mini
kazık ve drenaj delgisi yapılmıştır.

Permanent anchors, mini piles and drainage drilling works were
successfully completed within the scope of Albanian Motorway
Project; constructed by Bechtel-Enka JV Albania. A total of 1,965
m anchors; 2,800 m mini pile and drainage drilling works had
been carried out.

İşvereni Caddell Construction Co. Inc. olan Cibuti Amerikan Elçilik
Binası altında 218 adet 800 mm ve 1200 mm çapında fore kazık
imal edilmiştir. Proje kapsamındaki işlere Nisan 2009’da başlamış
ve tüm işler 4 ay içerisinde tamamlanmıştır.

The piling works, under the foundations of “New Embassy
Compound Project”; whose employer is Caddell Construction Co.
Inc., were commenced in April, 2009 and were completed in four
months. Totally, 218 no. 800 mm and 1200 mm diameter bored
piles were installed.
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