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Charles de Gaulle Havaalan›’nda
Yap›sal Sorunlar
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ap›m›n›n üzerinden yaklaﬂ›k bir y›l geçtikten sonra y›k›lan Roissy Charles de Gaulle
Uluslararas› Havaalan› 2E terminalinin inﬂaat›
ile ilgili soruﬂturma sürüyor. Paris’in kuzeyinde
yer alan havaalan›n›n ilave terminali 2003 y›l›n›n Temmuz ay›nda iﬂletmeye aç›ld› ve 23 May›s 2004 Pazar günü sabaha karﬂ› saat üçte y›k›ld›. O s›rada az yolcu bulunmas› bir faciay› önlemiﬂ ancak dört kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂti. Konu
hakk›nda Fransa hükümetinin teknik soruﬂturmas› devam ediyor.
2E terminalinin tasar›m›n›n tamam›, devlete
ait AdP (Aeroports de Paris) taraf›ndan yüklenilmiﬂtir. Strüktürel sorun, beton binan›n tüp
ﬂeklindeki bir bölümünde ortaya ç›km›ﬂt›r. Projenin baﬂ mimar› Paul Andreu (AdP’ten geçen
y›l emekli olmuﬂ) soruﬂturma bitene kadar konu
hakk›nda yorum yapm›yor.
650 metre uzunlu¤undaki yap›n›n sadece
yaklaﬂ›k % 4’lük bölümü y›k›mdan etkilenmiﬂtir,
ancak binan›n geri kalan k›sm›n›n gelece¤i halen belirsizdir. Soruﬂturmalar devam ederken
2E terminali kullan›ma kapat›lm›ﬂ, bununla beraber yap›mc›, detay tasar›m› konusunda sorumluluk üstlenmeyi reddetmiﬂtir. Oysa Fransa’da normal prosedür, detaylar› yap›mc›n›n
üretmesidir.
1981’den bu yana aﬂamal› olarak aç›lan 2E,
havaliman›n›n ikinci terminalinin en yeni ek bi-

nas›d›r ve yaklaﬂ›k 900 milyon dolar maliyetle
Haziran 2003’te tamamlanm›ﬂt›r. Trafi¤e aç›ld›ktan bir y›l sonra, terminalin y›lda 10 milyon
kiﬂi olan yolcu kapasitesini karﬂ›layabilmek için,
operatörler havaliman›n›n di¤er bölümlerini de
kullanmak zorunda kalm›ﬂlard›r.
Tasar›m› Alamak…
Kazazedeler binan›n k›stak (isthmus) bölgesindeydiler. K›stak, terminali, ana geliﬂ ve gidiﬂ
alanlar› ile birleﬂtiren bölümdür. Büyük oranda
y›k›lan k›s›m ise k›sta¤›n tam yan taraf›ndad›r.
Y›k›lan terminal binas› ana terminal binas›na
paralel konumda bulunuyordu ve 17 uça¤a hizmet etmek üzere donat›lm›ﬂt›. Ana terminale
ba¤lant› ve di¤er uçaklara ç›k›ﬂlar yüzünden binan›n süreklilik arz eden strüktürü yer yer kesilmiﬂti. Bu da strüktürün zay›f noktas›n› oluﬂturuyordu. Bununla beraber araﬂt›rmac›lar yap›n›n taﬂ›y›c› kiriﬂlerinde de yap›m s›ras›nda prob-
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lemler oldu¤unu söylüyorlar.
Yap›sal olarak terminal geçidi beton kemer
kiriﬂli tonoz formunda tavan ile örtülmüﬂ, uzun
ve yükseltilmiﬂ bir platformdur. Delikli tonoz
en geniﬂ yerinde 31 metreye ulaﬂ›yor ve yay› döﬂeme hizas›nda geri bükülüyor. Do¤al ›ﬂ›k betonun aras›na b›rak›lm›ﬂ boﬂluklardan, üzerine
giydirme cam yüzeyden geçerek içeri giriyor.
Terminalin çat›s›n› oluﬂturan kiriﬂler 17 parçal›
prekast kemerlerden oluﬂuyor. Bu tonoz sistemi
d›ﬂardan birbirine ba¤l› ve mütemadi görünüyor, ancak her biri ba¤›ms›z çal›ﬂ›yor ve birbirlerine sadece tabandaki, yerinde dökme beton kiriﬂlerle ba¤lan›yor. Bu alt kiriﬂler tonozun alt d›ﬂ
taraf›nda boydan boya yer al›yor ve binan›n kaya a¤›rl›kl› zemini üzerinde yükselen kolonlar
taraf›ndan taﬂ›n›yor.
K›stak bölümünde üç adet yolcu giriﬂi oluﬂturacak ﬂekilde de¤iﬂik yan paneller aç›ld›. Buralarda tavan kiriﬂleri tepe noktalar›nda birbirlerine ba¤lanarak ana strüktüre köprülendi. Taban
ise genleﬂmeye ve harekete imkân vermek üzere
kayar yataklarla çözülmüﬂtü. Sonuçta projenin
detaylar› konusunda bilgi sahibi olan bir ‹ngiliz
mühendise göre, bunlar payandadan ziyade
normal kiriﬂ gibi çal›ﬂ›yordu. Kabu¤un bükülme
mukavemeti ise, d›ﬂ›na ba¤lanan bir dizi yay kiriﬂle çözülmüﬂtü.
Ad›n›n gizli kalmas›n› isteyen bir ‹ngiliz
mühendis 2E terminalinin tasar›m›n›n daha basit olamayaca¤›n› belirtiyor. Ayr›ca strüktürün
31 m uzat›lmas›n›n da riskli bir tasar›m olarak
görülemeyece¤ini ekliyor.
AdP, 2E terminalinin tasar›m›n› ve uygulamas›n› yüklenmiﬂti. Yap›m›nda her kademeden
150 mimar ve mühendis çal›ﬂm›ﬂt›.

AdP, inﬂaat s›ras›nda
binan›n taﬂ›y›c›
kolonlar›nda sorunlar
yaﬂam›ﬂt›.
Charles de Gaulle
Havaalan›’n›n bir
bölümünün görünümü.
2E Terminali’nin
y›k›lan bölümü
K›stak (isthmus) bölümü
Ana bina

2F Terminali
(mevcut bina)

112 mimar•ist 2004/4

Uygulama Problemleri
Yap›m aﬂamas›nda Parisli yap›mc› GTM, havaalan›na yak›n bir ﬂantiyede her bir tonoz bölümünü üç parça halinde prekast imal etti. Yan ve
taç bölümlerini oluﬂturan parçalar ﬂantiyeye büyük vinçlerle taﬂ›nd›. Daha sonra iﬂçiler bu parçalar› yerinde dökme beton ve çelik borularla
adeta dikerek birleﬂtirdiler. Terminal binas›n›n
altyap›lar› ise farkl› bir firma “Herve” taraf›ndan
inﬂa edildi.
‹nﬂaat s›ras›nda AdP, kemerleri taﬂ›yan kolonlar›n yap›m›nda problemler oldu¤unu kay›tlara geçmiﬂti. Sonuçta her biri fiber katk›l› beton aplike edilerek güçlendirildi. Soruﬂturma
devam etti¤i için AdP konunun detaylar›n› tart›ﬂmay› reddetmekte, ancak projenin yak›n bir
gözlemcisi (yak›n bir inﬂaatta çal›ﬂan mühendis), terminal inﬂaat›n›n aylarca durdu¤unu hat›rlatmakla beraber inﬂaat döneminde kolonlarda ciddi çatlaklar›n oluﬂtu¤unu beyan etmektedir. Ancak AdP’in strüktür hesaplar›n› tekrar
yapt›¤›n› ve meydana gelen tonoz hasar›n›n
beklenenden çok oldu¤unu vurgulamaktad›r.
Kemerlerin tasar›m› AdP’in o zamanki baﬂ
tasar›mc›s› Andreu’nun on y›l önce 2F terminalinde oluﬂturdu¤u kemerlerin en az›ndan görsel
olarak devam› gibi. Eski terminalde mimar yaklaﬂ›k 40 metre uzunlu¤unda betonarme blok
tavan öngörmüﬂtü. Bu tavan 5400 tonluk çelik
yaylarla taﬂ›n›yordu. Bu yaylar yaklaﬂ›k 6 metrede bir at›lm›ﬂt› ve 9 metrelik arka duvara destek
oluyordu. Yap›mc›lar 2F’nin tavan›n› aya¤a kald›rman›n projenin en zor k›sm› oldu¤unu söylediler. 2E terminal binas›n›n tasar›m› ise, inﬂaat
bedellerini düﬂürmek ve yap›m› kolaylaﬂt›rmak
üzere basitleﬂtirildi. Tavan için Afrika ahﬂab›
öngörüldü; hem yerine koymak kolayd›, hem
de 2F’den hafifti. Ama tasar›mc›lar onu betona
çevirerek 2F’de kullan›lan çelik yaylar› elimine
etmek istediler.
Bu arada AdP’den geçen y›l emekli olan
Andreu’nun güney Paris’te Montsouris Park›’nda küçük bir uygulama yapt›¤› biliniyor.
Emekli olmakla beraber AdP’in pek çok projesinde ortak çal›ﬂmalar yapmaya devam ediyor.
Son önerileri aras›nda Abu Dabi Havaliman› yeni terminal binas› ana kiriﬂlerinde titanyum kullanmak da vard›. Bu arada Pekin’de tasarlad›¤›
yeni ulusal tiyatro binas› inﬂaat› sürüyor ve
Shanghai Do¤u Sanat Merkezi’nin yap›m› da
ilerliyor..
* Peter Reina’n›n, Architectural Record dergisinin
2004/07 say›s›nda yer alan “Investigation into collapse of
Terminal 2E concourse continues” baﬂl›kl› yaz›s›ndan
k›saltarak aktar›lm›ﬂt›r.

