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SunuŞ

Değerli Tünelciler;

Tünelcilik Derneği’nin çıkardığı bu yayınının ilk sayısını size 

tanıtmanın heyecanı ve gururu içerisindeyim. Hepinizi sevgi ve 

saygı ile kucaklıyorum. Bu dergiyi 3. UYAK 2013 Uluslararası 

Sempozyum’unun açılışına yetiştirmeye çalıştık. İkinci sempozyumun 

üzerinden tam 6 yıl geçti ve bu sempozyumu bu sefer Maden 

Mühendisleri Odası ve Tünelcilik Derneği beraber gerçekleştiriyor. 

Uzun yıllardır savunduğumuz gibi tünelcilik; kazısı, havalandırması, 

pasa nakli, su atımı ve diğer faaliyet alanları ile birlikte zaten 

madencilik faaliyetlerinin içerisinde ve her geçen gün maden 

mühendislerini tünelcilik alanında daha fazla çalışır görüyoruz. 

Öğrencilik yıllarımızda Türkiye’de ne kadar maden olup olmadığını 

tartışırken, bugün artık gelişen madencilik faaliyetlerini sadece 

biz değil yabancılar da hayretle izliyorlar. Tünelcilik faaliyetleri de 

aynı şekilde hızla gelişip büyümektedir. 2019 yılına kadar sadece 

İstanbul’da açılacak Metro Tüneli uzunluğunun 350 km’yi bulacağı 

tahmin ediliyor. Bununla birlikte şu an gerçekleştirilmekte olan 

ve planlanan hidroelektrik projelerinin sayısı 1700 ve bunların 

en az yarısında tünel bulunmaktadır. Önümüzdeki kısa dönem 

içerisinde  Türkiye’de Tünelcilik faaliyetlerine ayrılacak bütçenin 

35 Milyar Avro olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakam Avrupa’da 

bu iş için harcanacak paranın nerdeyse üçte biri. Madencilik 

ve tünelcilik faaliyetlerinin bu kadar iç içe olması ve her iki 

sektörün de çok hızlı gelişmesi tünelcilik derneğinin kurulmasını 

zorunlu kıldı. Geçen sene kurulan derneğimizin bugün 300’den 

fazla üyesi var. Bu zaman zarfında iki adet Tünelcilik Kısa Kursu 

gerçekleştirdik ve önümüzdeki yıldan itibaren her sene yapılması 

planlanan Tunnel Expo Turkey ile her yıl bu kısa kursları da 

devam ettirmeyi planlamaktayız. Bu kurslarımızdaki ana amacımız, 

ilgili alanlarda tüm uygulamacılara, tünelcilik konusunda temel 

bilgilerin verilmesi ve son gelişen teknolojilerin tanıtılması ve 

tartışılmasıdır. Avrupa’da en fazla tünel açılan ülkelerden biri 

Norveç’tir ve Norveç Tünelcilik Derneği dünyadaki en eski tünelcilik 

derneklerinden biridir. Geçen ay bu dernekle beraber İstanbul’da 

bir çalıştay düzenledik ve büyük ilgi gördü. Bu yıl İsviçre’de yapılan 

Dünya Tünel Kongresi’ne derneğimiz yönetim kurulu üyeleri beş 

tebliğle  katıldı ve gelecek yıl Brezilya’da yapılacak kongreye 

aynı oranda katılacağız. Bu kongrede bir stant kiraladık. Bu standı 

tünelcilik firmalarımızın tanıtılacağı Türk Pavyonu’na dönüştürmeyi 

planlıyoruz. Amacımız tünelcilik ile uğraşan firmaları dünyaya 

tanıtmak, yeni yetişen genç mühendislerin eğitimine katkıda 

bulunmak. Hepinizle, gelecek yıl İstanbul’da 28 – 31 Ağustos 2014 

tarihinde derneğimiz tarafından gerçekleştirilecek “Tünel Yapım 

Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” (Tunnel Expo Turkey 2014) ve 

Tünelcilik Kısa Kursu’nda buluşmak ümidi ile…

proF. dr. nuH bİlGİn

tünelcİlİk derneğİ başkanı

tüne
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SIRA NO   GÜZERGAH ADI                                      UZUNLUK (KM)

1 TAKSİM - 4. LEVENT METROSU 8,5

2 **AKSARAY - HAVAALANI HAFİF METROSU 20,3

3 EMİNÖNÜ - ZEYTİNBURNU TRAMVAYI 11,2
4 İSTİKLAL CADDESİ (TÜNEL-TAKSİM) NOSTALJİK TRAMVAYI 1,6

5 TÜNEL-KARAKÖY FÜNİKÜLERİ 0,6

6 TAKSİM-MAÇKA TELEFERİK 0,3

7 KADIKÖY-MODA NOSTALJİK TRAMVAYI 2,6

8 MEVCUT BANLİYÖ HATTI 72
9 EMİNÖNÜ-KARAKÖY-KABATAŞ TRAMVAYI 2,9
10 EYÜP-PİYER LOTİ TELEFERİĞİ 0,42

11 TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLERİ 0,64

12 ZEYTİNBURNU-GÜNGÖREN-BAĞCILAR TRAMVAYI 5,2
13 TOPKAPI-EDİRNEKAPI-SULTANÇİFTLİĞİ TRAMVAYI 15,3
14 ŞİŞHANE -TAKSİM METROSU 1,65
15 4. LEVENT AYAZAĞA ATATÜRK OTO SANAYİ METROSU 5,5
16 ATATÜRK OTO SANAYİ-DARÜŞŞAFAKA METROSU  1,27
17 DARÜŞŞAFAKA -HACIOSMAN METROSU  1,35
18 **SEYRANTEPE DEPO BAĞLANTISI (STAD BAĞLANTISI) 1,67
19 **KADIKÖY-KARTAL METROSU 21,7
20 **BAĞCILAR-(KİRAZLI) -BAŞAKŞEHİR-OLİMPİYAT KÖYÜ METROSU 15,9
21 OTOGAR-BAĞCILAR METRO HATTI 5,8
22 *MARMARAY (TÜP) GEÇİŞİ  13,5
23 ***YENİKAPI-ŞİŞHANE METRO HATTI 3,55

TOPLAM 141,45

1 GÜLERMAK + KOLİN + KALYON 849.440.000,00

2 LİMAK + MOSKOVSKIY 859.821.395,12

3 KYIVMETROBUD + YDA + NAS İNŞAAT 879.314.218,00

4 YAPIMERKEZİ 911.135.946,82

5 SALİNİ + ÖZGÜN + IMPREGILO 912.442.956,55

6 ÖZARAS + INTEKAR + ÇELİKLER + BİSKON YAPI 923.999.754,75

7 AÇILIM + CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY 988.905.265,88

8 ALSİM ALARKO 998.750.000,00

9 DOĞUŞ 1.003.195.182,74
10 YÜKSEL + GRANDI LA VORI FINCOSIT + VIANINI LAVORI 1.028.704.386,92

11 ŞENBAY + ÖZGÜN 1.069.069.069,49

12 CENGIZ 1.196.313.127,35
13 MAPA + CHINA RAILWAY NO 2 (CREGC) 1.239.810.198,00
14 NUROL + SACYR CONSTRUCCIONE 1.264.376.815,56
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İSTanBul’un 
yenİ metro 
proJesİ

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 
“her yere metro,
her yerde metro” 
hedefiyle Avrupa 
yakasında büyük bir 
metro yatırımına daha 
başlıyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 26 
dakikaya indirecek 17,5 kilometrelik 
dev metro projesinin ihalesi Kamu İhale 
Kurumu’nda ve Avrupa Birliği bülteninde 
yayınlandı. Birçok büyük inşaat firmasının 
ilgi gösterdiği uluslararası ihalenin 18 
Eylül 2013 tarihinde yapılması planlandı. 
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
Merter’deki ek hizmet binasında yapılması 
planlanan ihale, zeyilname ile 8 Ekim saat 
11.00’e ertelendi. Erteleme kararı, şartnameyi 
alan firmalara bildirildi. Bu tarihte kapalı 
zarf usulü gerçekleştirilen ihaleye, tekli ve 
konsorsiyum olarak toplam 14 şirket ve 

grup katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Raylı Sistem İhale Komisyon Başkanı Dursun 
Balcıoğlu’nun başkanlığındaki ihalede en 
düşük teklifi 849 milyon 440 bin lira ile 
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Kolin İnşaat ve 
Kalyon İnşaat’ın oluşturduğu konsorsiyum 
verdi. En düşük ikinci teklifi 859 milyon 
821 bin 395 lira 12 kuruşla Limak İnşaat 
ve Moskovskiy Metrostory Açık A.Ş.’nin 
oluşturduğu iş ortaklığı verdi. İhalede en 
düşük üçüncü fiyatı ise 879 milyon 314 bin 
218 lira Kyıvmetrobud Pjsc, Yda İnşaat Sanayi 
Ticaret A.Ş. ve Nas İnşaat Sanayi Ticaret 
A.Ş.’nin oluşturduğu konsorsiyum verdi.

Avrupa yakasının en önemli 
yatırımlarından biri olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metro Hattı, saatte tek yönde 
70 bin kişi taşıyacak. Şişli, Kağıthane, 
Eyüp, Gaziosmanpaşa,  Esenler ve 
Bağcılar’ın trafik sorununa çözüm 
olacağı düşünülen proje, Mecidiyeköy’de 
Hacıosman-Yenikapı Metrosu’na 
entegre olarak başlayacak ve Çağlayan, 
Kağıthane, Nurtepe ve Alibeyköy 

bölgelerinden geçerek Karadeniz 
Mahallesi’nde mevcut Edirnekapı-
Sultançiftliği Hattı’na bağlanacaktır. 
Buradan Tekstilkent ve Yüzyıl 
Mahallesi’nden geçerek Mahmutbey-
Başakşehir Metrosu ile entegre hale 
getirilecek olan projenin daha sonra 
Kabataş’a kadar uzatılması planlanıyor. 
Tünellerin yanı sıra viyadüklerin de 
yer alacağı 17,5 km uzunluğundaki 

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı’nda toplam 15 adet istasyon 
bulunacak. Bu istasyonlar: Mecidiyeköy, 
Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, 
Yeşilpınar, Veysel Karani, Akşemsettin, 
Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz 
Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, 
Göztepe ve Mahmutbey.

İstanbul’da hizmet vermekte olan 141,45 
km’lik metro hattının güzergahları ve 
uzunlukları şu şekildedir;

*     DLH (Ulaştırma Bakanlığı) tarafından yapılan hattır.

**   Depo Sahası uzunluğu dahil olan hatlardır.
*** 2013 yılı sonunda hizmete alınması planlanmaktadır.

Kaynak: www.ibb.gov.tr



YerKöY  
YOzgaT 
SİVaS 
Hızlı tren 
proJesİ
Yerköy-Sivas bölümündeki hattın tamamlanmasıyla 602 kilometre 

uzunluğundaki mevcut demiryolu uzunluğu, 461 kilometreye, 11 

saatlik seyahat süresi de 2 saat 50 dakikaya inecek. Çalışmalarla 

Ankara-Sivas arasında 250 kilometre hız yapabilen çift hatlı trenler 

çalışacak.

DLH Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Demiryolu hattının 

güzergah çalışmalarına 5 Ekim 2004 tarihinde başlanılmış ve 22 

Haziran 2006 tarihinde tamamlanarak onaylanmış ve kamulaştırma 

planları hazırlanmıştı. 

Yerköy-Sivas arası altyapı işinin yapım ihalesi 5 Mayıs 2008 tarihinde 

yapılmıştı ve ihaleyi China Major Road Bridge-Cengiz-Mapa-Limak-

Kolin Ortak girişimi kazanmıştı. Yerköy-Sivas Hızlı Tren Projesi’nin 

ihale bedeli 840 milyon TL’dir.

Projede, Yerköy-Yozgat-Sorgun-Doğankent-Yavu-Yıldızeli-Kalın olmak 

üzere toplam 7 adet istasyon planlanmıştır.

Sivas-Ankara arası demiryolu ulaşımını 2 saat 50 dakikaya indirecek 

olan ‘Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi’ kapsamında Yerköy-Yozgat-Sivas 

arası altyapı ikmal inşaatı “Kesim 1” bölümünde tünel kazılarına 

başlandı. Demiryolu inşaatı altyapı çalışmaları Yıldızeli ilçesindeki 

şantiyede yürütülüyor.

8  �  Tünel Dergisi  �  www.tunelder.org.tr



10  �  Tünel Dergisi  �  www.tunelder.org.tr Tünel Dergisi  �  www.tunelder.org.tr  �  11

Tarsus’ta Kadıncık suyunun hidroelektrik 
potansiyelini değerlendirmek gayesiyle 1962-
1964 yılları arasında EİE İdaresi tarafından 
yönetilen planlama çalışmalarında; Karageçit 
mevkiinde, fakat bugünkü barajın inşa 
edilmiş olduğu aksın bir miktar mansabında 
90 m yüksekliğe varan beton kemer baraj 
inşası suretiyle bir depolamanın tesisi 
düşünülmüştür. Ancak, bölgede karstik kalker 
formasyonların hâkim bulunduğu jeoloji 
dolayısıyla yüksek baraj halinde rezervuardan 
büyük su kayıpları kuvvetle muhtemel 
görülmüştür. Bu sebeple ilk planlamada yıllık 
regülasyonu sağlayacak depolamalı ve tek 
kademeli Kadıncık Projesi’nin yerine nispeten 
alçak barajlı nehir santraları sisteminden 

müteşekkil iki kademeli projeye geçilmiştir.

Kadıncık I. Projesi’nin santral tesisleri, 7100 
m uzunluğunda ve 4 m çapında betonarme 
kaplamalı bir enerji tüneli ile Karageçit 
mevkiindeki baraj ve giriş yapısından 
müteşekkil menba tesislerine bağlanmaktadır.

Kadıncık I. Hidroelektrik Projesi’nin inşaat 
işleri uluslararası teklif alma yolu ile 1966 yılı 
sonunda Dragados Y Construcciones S.A. adlı 
bir İspanyol firmasına ihale edilmiş ve Mart 
1967’de inşa fiilî olarak başlamıştır.

Tünel inşaatının dışında baraj, giriş yapısı, 
denge bacası, cebrî boru ve santral binası 
inşaatı hemen hemen orijinal iş programlarına 

uygun olarak yürütülmüştür. Ancak, 
tünel işlerinde büyük çapta beklenmedik 
olaylarla karşılaşılması ve kısmen de inşaat 
müteahhidinin programda öngörülen hızda 
tünelde ilerleyememiş olması projenin 
gerçekleşmesini 1 yıldan fazla geciktirmiştir. 
İnşaat işleri başladıktan 1 yıl sonra santral 
sahasında vuku bulan toprak kayması olayı 
ve 1968 yılı sonunda bütün Çukurova 
Bölgesi için bir afet halini alan 3000 metrelik 
kesiminin dağ içinden gelen sularla tamamen 
dolması iş programını etkileyen başlıca 
faktörler olmuştur. Santral sahasındaki toprak 
kayması, üzerinde müteahhitliğin şantiye 
tesislerinin kurulmuş olduğu sahada çok 

TürK TünelcİlİK 
tarİHİnde bİr İlk
Tarsus’ta Kadıncık suyunun hidroelektrik potansiyelini değerlendirmek gayesiyle 1962-1964 
yılları arasında EİE İdaresi tarafından yönetilen planlama çalışmalarında Karageçit mevkiinde, 
fakat bugünkü barajın inşa edilmiş olduğu aksın bir miktar mansabında 90 m yüksekliğe varan 
beton kemer baraj inşası suretiyle bir depolamanın tesisi düşünülmüştür. 

1970 yılında STFA 
tarafından Kadıncık Barajı 
inşaatında kullanılan 
tünel açma makinesinin, 
Türk tünelcilik tarihinde 
bir ilk olduğunu biliyor 
muydunuz?

kadıncık Hİdro elektrİk tesİslerİ Genel durum planı 

yatık eğimli (%15-20) bir yamaç molozunda 
yağışlı bir mevsimden çıkarken meydana 
gelmiştir. Kayan toprak kitlesi santral kazısını 
kısmen doldurmuş, bazı şantiye tesislerinin 
kaldırılması ve nakli gibi neticelerle birlikte 
kayma sahasında alınan emniyet tedbirleri 
munzam malî külfetler ikame etmiştir.

Su baskınına uğrayan memba (Karageçit) 
tünelini boşaltmak Haziran 1969’da mümkün 
olabilmiş ve bu tarihten sonra da o yılsonuna 
kadar hasarın giderilmesinde, iksa ve 
beton kaplama işleriyle gerekli tedbirlerin 
alınmasına çalışılmıştır. Diğer taraftan, 
santral şantiyesinden de açılmakta olan 
enerji tünelinin mansap kesiminde kötü kaya 
şartlarının devam etmesi ve tatbik edilen 
ekseriya yetersiz iksa sistemleri bilâhare tünel 
kazısının bu kesimde de durdurulmasına ve 
büyük çapta tamir işlerine sebep olmuştur.

Tünel inşaatı, Çukurova Elektrik A.Ş.’ne büyük 
munzam masraflara yol açmıştır. Memba 
tünelinin su baskınına maruz kalması 
sonucunda bu tünelde normal şartlara 
dönmek gayesiyle yapılan giderler şirketçe 
karşılanmıştır. Kadıncık I. Projesinin ilk inşaat 

müteahhidi Dragados Y Construcciones 
Firması baraj, giriş yapısı, denge bacası ve 
cebri boru ile santral binası inşaatını %95 
nispetinde bitirmiş olmakla birlikte tünel 
inşaatına sözleşme şartları içinde devam 
etmekten kaçınması sonucunda şirket ile 
ihtilâfa düşünce 1969 yılı sonunda bu firmanın 
işinin tasfiyesi gereği doğmuştur. O tarihte 
projenin bitirilmesi için enerji tünelinde henüz 
açılmamış 1230 metrelik bir kısım ile bütün 
tünelin beton kaplama ve enjeksiyon işleri 
ve dışarıda da şalt sahasının yapımı kalmış 
bulunuyordu. Bitirme inşaatı yine uluslararası 
teklif alma yolu ile ve en uygun teklifi yapmış 
bulunan ARI İnşaat A.Ş.”ne ihale edilmiştir. 
Eski inşaat müteahhidinin şantiyede mevcut 
makinelerini ve kurulmuş inşaat tesislerini 
devralan Çukurova Elektrik A.Ş. sözleşmeye 
göre bunları yeni müteahhide ödünç vermiş 
ve işe fiilen Haziran 1970’te başlanmıştır.

RI İnşaat A.Ş. 2 ay süre ile tünelde ilk iş olarak 
eski müteahhit tarafından bırakılmış tamirleri 
yapmış ve sonra kazıya başlamıştır; bununla 
beraber müteahhit tünel inşaatını gayretli 
ve başarılı bir çalışma ile iş programında 

öngörülen tarihten çok önce bitirmiştir.

Memleketimizde bugüne kadar inşa edilmiş 
en uzun enerji tüneli olan Kadıncık I. Tüneli 
inşaatında bahse değer önemli bir özellik de 
iki uçtan açılan tünelin tam ortada ve sadece 
birkaç santimetre farkla eksenlerin karşılaşmış 
olmasıdır. Bu da nirengi sistemini vazeden ve 
tatbikatı yöneten Türk teknisyenlerin övülecek 
bir başarısıdır.

Kadıncık II. Hidroelektrik Tesisi, Kadıncık 
suyunun enerji potansiyelini değerlendirmede 
Kadıncık I. Projesinden sonra ikinci ve son 
kademeyi teşkil etmektedir. Kadıncık II. Barajı, 
Kadıncık I. Santralinin hemen 150 m. kadar 
mansabındaki dar kalker boğaz içinde yer 
almıştır. Bu kademenin rezervuarı Kadıncık I. 
kademesine nispetle küçük olup 260.000 m3 
hacmindedir. Rezervuar günlük regülasyonu 
dahi sağlamamakta, ancak Kadıncık I. 
Santralinin durması halinde 6 saatlik 
bir su ihtiyacını karşılamaktadır. Bu proje, 
Kadıncık I. Santralından çıkan suyun aynen 
Kadıncık II. enerji tüneline alınması esasına 
dayanmaktadır.
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Kadıncık II. Barajının arkasında meydana gelen 
küçük gölde maksimum su seviyesi 215.00 m. 
olup barajın hemen membaında ve sol sahilde 
yer alan giriş yapısı, suyun 4 m. çapında 
daire kesitli ve 6100 m. uzunluğundaki enerji 
tüneline alınmasını sağlamaktadır.

Tünelin nihayetinden sonra 3,70 m. çapında ve 
1000 m. uzunluğunda çelik boru yer almakta 
ve bu da 10 m. çapında ve 61m. yüksekliğinde 
çelik denge bacasında son bulmaktadır. 
Denge bacası ile santral arasındaki 345 m. 
uzunluğundaki çelik cebri boru, 56000 kw 
kurulu güçteki ve tek gruplu santrale suyu 
getiren isale sisteminin son bölümünü teşkil 
etmektedir.

Kadıncık II. Projesinin baraj ve santral 
sahaları arasında, bilhassa tünelin içinden 
geçtiği dağın jeolojik yapısı gri-siyah 

paleozoik kalkerler ile üçüncü devre ait sarı 
kalkerlerden ibarettir. Tünel güzergâhında, 
eksen seviyesinde, kuzeyden güneye doğru 
ilk 500 m. dâhilinde gri-siyah sert kalkerler 
ile detritik seri yer almakta ve bundan sonra 
tünelin uzun süre paleozoik ile üçüncü devre 
ait kalkerlerin kontak hattı boyunca açılacağı 
tahmin edilmektedir. Bu kontak çok çatlaklı, 
milonitik karakterde ve oldukça kalındır.

Genel jeolojik etüdü müteakip tünel ekseni 
üstünde ve dağın üzerinden yapılan ve her 
biri 300 m. derinliğinde olan iki sondaj ile 
bu kontak tahkik edilmiştir. Ayrıca kontak 
bölgesinin üstünden ve altından alınan kalker 
karotları üzerinde sertlik deneyleri yapılmıştır.

Kadıncık II. Projesi inşaat işlerine ait teklif 
isteme şartnamelerinin bir özelliği de enerji 
tüneli kazısı için konvansiyonel metod ve 

burgu (Mole) makinesi metodu üzerinden iki 
alternatif teklifin alınmış olmasıdır.

Kadıncık II. Hidroelektrik Tesisi İnşaat işleri 
uluslar arası teklif alma suretiyle Haziran 
1970 içinde ihaleye çıkarılmış ve en uygun 
teklifi memleketimizden Sezai Türkeş-Fevzi 
Akkaya İnşaat Firması vermiştir. Bu firma 
tünel kazısı için her iki metod üzerinden de 
teklif vermiştir.

Keşif bedeli 125.502. 570,- TL olan inşaat 
işlerine ait sözleşme şirket ile Sezai Türkeş- 
Fevzi Akaya Firması arasında Ekim 1970”de 
imzalanmış ve müteakip ay inşaata fiilen 
başlanmıştır. Bu sözleşmede tünel götürü 
bedel üzerinden ve esas olarak Mole 
burgu (köstebek)  makinesi ile mansaptan 
kaynağına doğru açılacak, ancak kaynağından 
mansaba doğru da konvansiyonel kazı, burgu 
makinesinin kaya sertliğinden veya herhangi 
bir sebeple duraklamasına karşı bir tedbir 
olarak ilerleyecektir.

Mole burgu makinesi ile daire kesitli 
tünel iksasız bölgede 4,46 m. çapında ve 
iksalı bölgede 4,70 m çapında tam kesitte 
açılmaktadır. Makinenin ilerleme hızı, orta 
sertlikte zeminde ve iksasız kesimde saatte 
2 m. civarındadır. Kadıncık II. Projesinin 
tüneli, Mole (köstebek) makinesi ile açılan 
Türkiye”nin ilk tüneli olmaktadır.

Diğer taraftan, Kadıncık II. Santralı da 
Türkiye”de yapılan uzaktan kumandalı ilk 
santral olacaktır. Bu santral, Kadıncık I. 
Santralından idare edilecek, alarm sistemi 
ve göstergeler de bu santralde yer alacak 
ve Kadıncık II. Santralında işletme personeli 
bulunmayacaktır.

Projenin bütün daimi teçhizat ihaleleri 
yapılmış ve imalata başlanmış bulunmaktadır. 
İş programlarına göre tesis 1973 yılı sonunda 
işletmeye girecektir. Projenin toplam maliyeti 
336.724.000- TL”dir.

“Türkiye’de İlk Elektrik Tarsus ve Barajları, 
Derleyen Uğur Pişmanlık” Aratos Kitaplığı Kültür 
Dizizi-22 isimli kitaptan alıntılanmıştır.

3,70 m. çapında ve 1000 m. uzunluğunda 
çelik boru yer almakta ve bu da 10 m. çapında 
ve 61m. yüksekliğinde çelik denge bacasında 
son bulmaktadır. 
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Çok sayıda derneğin bir araya gelmesiyle oluşturulan Zonguldak 
Platformu tarafından kent merkezindeki trafik yoğunluğun ortadan 
kaldıracak Mithatpaşa Tüneli’nin yapılması için 2009 yılının Ağustos 
ayında başlatılan imza kampanyasına yaklaşık 35 bin vatandaş 
imza attı. İmzalar daha sonra Platform üyeleri tarafından Ulaştırma 
Bakanlığı’na ulaştırılmıştı.

Mithatpaşa Tünelleri’nin yapım ihalesi, Kastamonu’daki Karayolları 
15’inci Bölge Müdürlüğü’nde 23 Temmuz 2012’de yapılmıştı. Uzun 
zamandır Zonguldak’ın gündeminde olan tünellerle ilgili ihaleye 
10 firma teklif vermiş, ihaleyi Polat - En-Ez ortaklığı 73.925.847 TL 
bedelle kazanmıştı. 

Bu sene Mayıs ayı itibariyle tünel kazı işlerine başlanılan proje, kil 
dolgulu kireçtaşı ve karstik boşluklara sahip formasyonda olup En-Ez 
İnşaat tarafından yürütülüyor. En-Ez İnşaat Proje Müdürü Selçuk 
Genç’in yürütülmektedir bilgilere göre, Mithatpaşa Tünelleri’nde 
Kasım ayı itibariyle sol tüpte 270 m, sağ tüpte ise 230 m kazı yapıldı.

Proje kapsamında İkincimakas Kavşağı ile Kapuz-Uzunkum arasında 
yapılacak iki ayrı güzergah için 4 ayrı tünel yapılmış olacak. İlk 
tünellerin uzunluğu 1530 metre olacak. Bağlık’ta bulunan Zonguldak 
Belediyesi Asfalt Şantiyesi’nden çıkacak olan tünelleri 200 metrelik 
çift tüp tünel takip edecek. Buradan Uzunkum’a bağlantı için ayrıca 
140 m aç-kapa tünel yapılacak. Bu tünellerle Kapuz-Uzunkum 
üzerinden Kilimli sahil yoluna bağlanılacak. Tünellerin Kilimli sahil 
yoluna bağlanmasıyla ağır tonajlı araçların Gazipaşa Caddesi’ne 
girmeden Çatalağzı - Filyos yoluna geçiş yapabilmeleri sağlanacak.

Metrobüsü kullanan yolcular 231 m 
uzunluğundaki tünelden metroya rahatlıkla 
ulaşıp istedikleri yöne gidebilecekler. İnşaat ve 
iç dizayn çalışmaları bir süredir devam eden 
Zincirlikuyu metrobüs durağının güney ve kuzey 
bağlantıları D100 karayolunda trafik kesilmeden 
yerin altında sürdürülüyordu.

Zincirlikuyu’daki kavşak noktalarında trafiği 
azaltacağı tahmin edilen yürüyen bantlı tünelin 
maliyeti 26,5 milyon TL olarak açıklandı. Her gün 
500 bini aşkın kişinin seyahat ettiği metrobüse 
bağlantı kuracak olan tünelde engelliler de 
unutulmadı. Metro ve metrobüs arasındaki 
erişimi bağladığı gibi çevredeki iş ve alışveriş 
merkezlerine de kolay erişim sağlayan tünel 
engelli vatandaşlara da uygun olarak tasarlandı.

Metro-Metrobüs tünelinin güvenlik sistemi de 
en üst düzeyde kuruldu. Yaya bağlantı tünel 
sisteminin elektronik işleyişi ve kontrolü İstanbul 
Metrosuna entegre edildi. Ortak standartlarda 
kullanım, kameralı güvenlik kontrolü, sulu - 
gazlı yangın söndürme ve algılama sistemleri, 
temiz hava besleme üniteleri ve kirli havanın 
tünel dışına atılması ortak yönetim merkezinde 
birleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Altyapı 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla 
tamamlanan tünel 2 Eylül Pazartesi günü 
hizmete alındı.

Tünelin teknik özellikleri
Tünel uzunluğu : 906 m
Altgeçit  : 2 adet (65,00 m)
Yangın detektörü : 224 adet

Yangın butonu : 31 adet
Yangın flâşörü : 23 adet
Teknik odalarda sirenli flâşör : 17 adet

İlci İnşaat tarafından yürütülen Şanlıurfa Suruç Ovası Pompaj Sulaması 
Projesi kapsamındaki ülkemizin en büyük su iletim tüneli ünvanına sahip 
17,19 km’lik Suruç Tüneli’nde son aşamaya gelindi. Tünelin Ocak ayında 
bitirilmesi planlanıyor.

Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’na saniyede 90 metreküp su akıtacak 
tünel ülkemizdeki birçok nehirden daha büyük debiye sahip olacak. Milli 
ekonomiye her yıl ortalama 75 milyon dolar katkı sağlaması planlanan 
projenin ilçe ve bölge istihdamına ciddi oranda katkı sunması ve ovadaki 
ürün çeşitliliğini de arttırması düşünülüyor.

Ovada sulu tarıma geçilmesiyle yaklaşık 8 bin çiftçi ekonomik değeri yüksek 
ürünler üretebilecek. Mercimek ve buğdayın yerine ekonomik değeri daha 
fazla olan pamuk, ikinci ürün olarak da mısır üretimi yapılabilecek.

İlci İnşaat tarafından yürütülen projede İtalyan Seli firması tarafından 
üretilen 7,8 m çapında ve 150 m uzunluğundaki çift kalkanlı sert kaya TBM 
(tünel açma makinası) ile günlük ortalama 20 m ilerleme sağlanıyor.  

Suruç Tüneli ile birlikte 8 üniteden oluşan Suruç Ovası Pompaj Sulaması 
tamamlandığında Suruç Ovası’nda toplam 950.000 dekar tarım arazisi 
basınçlı olarak yağmurlama ve damla sistemiyle sulanacaktır.

38 YıllıK mİTHaTpaŞa 
rüyası Gerçek oluyor

zonGuldak’ta 1975 yılından berİ 
yapılması Gündemde olan mİtHatpaşa 
tünellerİ’nİn İnşaatına başlandı.

meTrO-meTrOBüS 
yaya bağlantı tünelİ tamamlandı

İstanbul’daki toplu ulaşımın en yoğun metrobüs istasyonlarından biri olan 
Zincirlikuyu metrobüs durağının Gayrettepe Metro İstasyonu ile bağlantısını 
sağlayacak yürüyen bantlı tünel tamamlanarak hizmete açıldı. 

SuruÇ 
Tünelİ’nde 
sona yaklaşıldı
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Üretici Herrenknecht firmasının Almanya 
Schwanau’daki tesislerinde makinenin gerekli 
tamamlanma testlerinin gözetimi için bir tören 
düzenlenmiş, törene Ulaştırma Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürü Metin Tahan ve Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Hatipoğlu ile beraber 
ATAŞ yetkilileri de katılmıştı. Bu tören sırasında 
tünel kazı işlerinin hızla ilerlemesi temenni 
edilerek makinenin, savaş meydanlarında çok 
hızlı hareketi ile tarihe geçen dördüncü Osmanlı 
Padişahı Yıldırım Bayezid ismi ile anılmasına 
karar verilmişti. Toplantıda bir konuşma yapan 
Herrenknecht Yönetim Kurulu Üyesi Werner Glatz 
“Bugüne kadar Herrenknecht tesislerinde üretilen 

en büyük çaplı olmasa da, en donanımlı ve en ileri 
teknolojili TBM” diyerek makine hakkında bilgiler 
vermişti. 

Almanya Schwanau’daki tesislerinde son testleri de 
tamamlanan Yıldırım Bayezid sökülerek parçalar 
halinde gemiyle İstanbul’a nakledildi. İstanbul 
Haydarpaşa’daki şantiye sahasına ulaştırılan 
parçaların yeniden bir araya getirilmesine devam 
ediliyor. Yıldırım Bayezid’in kazıya başlayacağı 
yerde, Haydarpaşa Limanı’nın kenarında 40 metre 
derinliğinde, 150 metre uzunluğunda bir alan 
hazırlanıyor. Günde 8-10 m ortalama kazı yapması 
planlanan Yıldırım Bayezid’in kazı çalışmasını 1,5 

yılda bitirmesi hedefleniyor.

Otomobiller için İstanbul Boğazı’nın 106 metre 

altına yapılacak olan 14,6 kilometrelik Avrasya 

Tüneli Projesi’nde tünel kazısını yapacak olan 

Yıldırım Bayezid, İstanbul Boğazı zemin şartlarına 

ve basınç ortamına özel tasarlandı. 1500 ton 

ağırlığındaki makinenin uzunluğu 130 metre. 

2011 yılında başlanan Avrasya Tüneli Projesi’nin 

toplam maliyeti 1 milyar 250 milyon dolar. Proje 

kapsamında Cankurtaran ile Kazlıçeşme arasındaki 

sahil yolu 8 şeride çıkarılacak. 2015 yılı ortasında 

açılması hedeflenen tünelden günde 100 bin 

aracın geçeceği öngörülüyor.

Yıldırım BaYezİd 
İstanbul’da

Türk-Kore Ortak Girişimi ATAŞ sorumluluğunda Asya’yı Avrupa’ya bağlamak üzere 
inşaatı devam eden ve Avrasya Arteri’nde yer alan kaya tüneli inşa edecek 13,7 
metre çapındaki tünel açma makinesinin (TBM-Tunnel Boring Machine) üretimi 2013 
yılının Temmuz ayında tamamlanmıştı. 



18  �  Tünel Dergisi  �  www.tunelder.org.tr Tünel Dergisi  �  www.tunelder.org.tr  �  19

Türkiye’nin en uzun tünellerinden biri olacak Hopa-Cankurtaran karayolu 
tünelinde sona yaklaşıldı. Tünelin bölgeler arası seyahatte mesafeyi kısaltması 
ve ulaşım masraflarını azaltmasının yanı sıra daha güvenli bir ulaşım güzergâhı 
sağlaması bekleniyor.

Karadeniz’i İran’a bağlaması planlanan Cankurtaran Tüneli gidiş ve dönüş olmak 
üzere iki tüp şeklinde inşa ediliyor. İki şeritli olacak her bir tüpün uzunluğu 
yaklaşık 5.200 metre. Bu uzunluğu ile Cankurtaran Tüneli tamamlandığında 
ülkemizin en uzun tüneli olma özelliğine sahip olacak, Avrupa ve dünyada da 
sayılı tüneller arasına girecektir.

Nas İnşaat’ın yüklenici olduğu tünellerin kazısı tamamlanmak üzere. Tünellerde 
beton çalışmaları ise devam ediyor. 

HOpa 
canKurTaran  
tünelİ’nde sona doğru
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Rize-Erzurum arasındaki karayolunun İkizdere-
İspir mevkiinde bulunan Ovit Dağı Geçidi’nin 
karayolu tüneli ile geçilmesi fikirleri ilk olarak 
1880 yılında ortaya atılmıştı. Devlet arşivlerinde 
Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 1880 yılı kalkınma planında 
yer alıyordu.

Devlet Arşivleri’nde Rize-Erzurum karayolu ve 
tüneli projesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1880 
yılı kalkınma planında yer alıyordu. 

Geçen sene Mayıs ayında temeli atılan tünelin 
kazı işlerine Eylül 2012 tarihinde başlanıldı. Tünel 
ile 250 kilometre olan Rize-Erzurum Karayolu 
200 kilometreye düşecek. Her biri 12,6 kilometre 
uzunluğunda çift tüp olması planlanan tünel, 
tamamlandığında Türkiye’nin en uzun karayolu 
tüneli olacaktır. Tünel sayesinde Rize-Erzurum 
karayolu 12 ay boyunca açık kalabilecek. Her yıl 
6-8 ay kapalı kalan Ovit Dağı, böylece kış aylarında 
da uluslararası standartlarda hizmet verebilecek. 

Tünel işleri Cengiz-Makyol-ASL ortaklığı tarafından 
yürütülen projenin tüneller şefi Muharrem 
Tezcan’ın verdiği bilgilere göre tünel kazılarında 
Kasım 2013 tarihi itibariyle dört aynada toplam 
5.810 m ilerleme yapılmış, tünel kaplama 
betonlarına da her iki yönden aralıksız devam 
edilmektedir.

29 km uzunluğundaki Çakraz-Kurucaşile arası ise 5 adet tünelle geçilecek, bölünmüş 
yol olarak toplamda 10 tüp 22 km tünel inşa edilecek. 

Proje kapsamındaki tünel işleri Çelikler Holding-YSE İnşaat tarafından yürütülüyor. 
Tüneller şefi Gökhan Şimşek’in verdiği bilgilere göre; Çakraz –Avara arasında her biri 
968 m olan T-1 çift tüp tünelleri ile Kalaycı mevkiindeki her biri 1529 m olan T-2 çift 
tüp tünellerinde kazı-destekleme çalışmaları tamamlanarak nihai beton imalatlarına 
başlanılmıştır. T-1 tünellerinde Çakraz Formasyonu olarak adlandırılan kumtaşı-
silttaşı ardalanmalı birimin çok zayıf ve ayrışmış makaslama zonlarında gözlenen 
kum akmalarının kazı aynası ve tavan bölgesinde oluşturduğu yersel aşırı sökülmeler 
ve deformasyonlar nedeniyle boru kemer (umbrella arch) ve tünel içinden ‘Jet-Grout’ 
teknikleri uygulanarak kazı çalışmalarına nihai hali verilmiştir. 

Bartın ile tarihi ve turistik ilçesi Amasra arasındaki tünel açma çalışmaları da 
tamamlandı. Tüneller şefi Gökhan Şimşek; “Zonguldak-Amasra-Kurucaşile Karayolu 
Amasra Bağlantı Yolu kapsamında bulunan Amasra Tüneli 1060 m uzunluğunda tek 
tüpten oluşmaktadır. Tünel çalışmaları nihai beton seviyesinde tamamlanmış olup 
2014 başlarında trafiğe açılması hedeflenmektedir.” dedi. Bartın-Amasra arasındaki 30 
dakika süren 17 kilometre uzunluğundaki virajlı yol, tünelin hizmete girmesinden sonra 
6 kilometreye düşecek. Böylelikle Bartın’dan Amasra’ya ulaşım 5 dakikaya inecek.

Giresun’un Bulancak İlçesinde yapım işi süren Zekere Regülatörü ve HES projesinin 
iletim tüneli kazısında tünel açma makinesi kullanıldı. Projeyi yürüten Erersa İnşaat 
tarafından Türkiye’de imal ettirilen makineyle zor zemin şartlarında kazı yapılarak tünel 
işi tamamlandı. Erersa İnşaat’ın Genel Müdürü Ersan Taşçı ifadesinde “Yerli üretim tünel 
açma makinemizle C3-C4 klasındaki zeminlerde, dere yataklarında, killi zeminlerde, 
zayıf ve gevşek zeminlerde tünel kazısı yapabilmekteyiz. Makineyi bu projede denerken 
aynı zamanda zeminin değişkenliğine göre makinenin performansını artırmaya yönelik 
çalışmalar yaptık. Hem makine hem de kendimiz için bu proje bizim gelişimimiz açısından 
çok önemli bir projeydi.” dedi. 

Uzunluğu 834 m olan iletim tünelinin kazısının hemen ardından prekast segmet betonlarla 
kaplaması yapılmıştır. Kazı çapı 3m olan tünelin segment kaplaması sonrasındaki iç çapı 
2,60 m’dir.

Zekere Regülatörü ve HES projesinde karşılaştıkları problemler sırasında makineyi 
geliştirme fırsatı bulduklarını ifade eden Ersan Taşçı; bu projede elde ettiğimiz tecrübelerle 
şehir içi altyapı işlerinde, yağmur suyu toplama ve atıksu gibi projeleri rahatlıkla 
yürütebileceklerini belirtti.

Erersa İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı İsmail Taşçı ise “Yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır. Bütün tünelcilik projelerinin üstesinden gelebilecek özgüvene sahibiz.’’ dedi.  

Maden kazaları sonrası gerçekleştirilen 
arama-kurtarma çalışmaları, TÜBİTAK’ın 
geliştirdiği uzaktan kontrollü mobil robot 
ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacak.

Maden kazalarının ardından başlatılan 
arama-kurtarma çalışmalarında, madenin 
ve galerilerin kazadan sonraki mevcut 
durumunun bilinememesi kayıp riskini 
artırıyor. Arama-kurtarma ekipleri 
doğrudan madene girip olası gaz 
sızıntısı tehlikesine karşı ellerindeki gaz 
dedektörleri ile ölçüm yapıyor. Ancak 
ölçülen gaz seviyesi tehlikeli değerlere 
ulaştığında ekipler kendini doğrudan 
tehlikenin içinde buluyor.

Arama-kurtarma çalışmalarında yaşanan 
yaralanma, gaz zehirlenmesi gibi tehlikeli 
durumların ortadan kaldırılması için 
TÜBİTAK ile Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu (TKİ) işbirliğiyle önemli bir projeye 
imza atılıyor. Proje kapsamında kazalara 
hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale 
edilmesi için TÜBİTAK tarafından uzaktan 
kontrollü mobil robot geliştirildi.

Ekim ayı itibariyle kullanılmaya 
başlanacak robot; göçük, yangın ve gaz 
sızıntısına karşı arama ve kurtarma 
ekibinden önce madene girerek üzerindeki 
video ekipmanları ve sensörler sayesinde 
kaza bölgesinde mevcut durumu gösterir 
verileri arama-kurtarma ekibine aktaracak. 
Kurtarma ekipleri, robotlardan gelen 
bilgilere göre kaza yerine ulaşıp müdahale 
edebilecek.

Genellikle galerilerde meydana gelen 
göçük, grizu patlaması ve yangınlar 
şeklinde ortaya çıkan kazalar; 
karbonmonoksit zehirlenmesi, metan gazı 
ve karbondioksit boğulması ya da sel ve 
su baskını şeklinde de olabiliyor.

Türkiye’de göçük, grizu patlaması, 
gaz zehirlenmesi, sel ve su baskını 
gibi nedenlere bağlı olarak yaşanan 
maden kazaları 1941 yılından bu yana 
4 bin can aldı. Bu can kayıplarının bir 
kısmı kaza anında gerçekleşmesine 
karşı asıl çoğunluğu kazadan sonra 
hayatta kalan madencilere zamanında 
ulaşılamamasından kaynaklanıyor.

OVİT dağı geÇİdİ’nde  
tünel kazıları devam edİyor

maden Kazalarında  
arama kurtarmayı mobİl robot yapacak

BarTın KaraYOlu  
tünellerİ’nİn kazısı devam edİyor

Yerlİ üreTİm Tünel aÇma 
makİnesİ tünel kazısını tamamladı

Karadeniz Sahil Yolu’nun 3. Boğaz Köprüsü’ne bağlantısını oluşturacak olan Batı Karadeniz 
Bölgesi’ndeki Bartın-Kurucaşile arasında 54 km uzunluğundaki bölünmüş yol çalışmaları 
kapsamında Çakraz’a kadar olan 25km’lik kısım, bölünmüş yol olarak tamamlandı. 

Tünel kazı işi Erersa İnşaat tarafından yürütülen Zekere Regülatörü ve HES projesinde Türk 
yapımı tünel açma makinesi kazı işini başarıyla tamamladı.
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ılgaz dağı    
tünel 
çalışmaları 
devam edİyor

toplam 10 bİn 835 metre 
olması planlanan ılGaz 
dağı tünel çalışmaları Hem 
çankırı, Hem de kastamonu 
taraFında İkİ şantİyede 
devam edİyor. 

Ülkemizin ana ulaşım karayolu koridorları kapsamında, 

Kuzey-Güney aksları arasında yer alan İnebolu-Kastamonu-

Kırıkkale-Konya-Manavgat aksı, İnebolu limanının başkent 

Ankara’ya ve Akdeniz’e bağlanabilmesi için büyük önem arz 

etmektedir.

Ilgaz Dağı Geçişi’ndeki 17 km’lik mevcut karayolunda, %12’ye 

varan oldukça yüksek eğimler ve çok sayıda sert dönüşler 

yer almaktadır. Yoğun kar mücadelesi yapılmasına rağmen 

kış aylarında yine de ulaşım olumsuz etkilenmektedir. 

Bu olumsuz yol koşulları ve üretilen ürünlerin nakliye 

giderlerindeki artışlar bölgenin yatırım kapasitesini ve 

ekonomik gelişmesini yıllardır olumsuz etkilemiştir.

Ilgaz Dağı Tünel Geçişi’nin proje yapım çalışmalarına 

2011 yılında başlandı. Aynı yıl içerisinde tünelin projesi 

tamamlanarak ihale sürecine girildi. İhale sürecinin 

tamamlanmasının ardından Ağustos 2012 tarihinde Ilgaz’da 

tünel yapım çalışmalarına başlandı. Dört mevsim boyunca 

zirvesi karla kaplı olan Ilgaz Dağı’nda tünel işleri Cengiz 

İnşaat tarafından yürütülüyor.

Cengiz İnşaat’ta görev yapan proje müdürü Ömer 

Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre tünel çalışmaları 5.391 

m ve 5.370 m olarak çift tüp şeklinde devam etmektedir. 

Tünel İmalatı Bilgileri

Toplam Tünel Kazısı : 1.108.931 m3

Toplam Tünel Betonu : 372.812 m3

Püskürtme Betonu : 111.335 m3

Kaplama Betonu : 149.391 m3

Nerv. Demir : 6.764 ton 

Hasır Çelik  : 4.471 ton

Çelik İksa    : 3.485 ton

Yalıtım         : 271.802 m² 

Bulon (28 mm ) : 919.281 m 

Ilgaz ve Küre dağları 

arasında kapalı 

kutu olarak kalan 

Kastamonu’nun, tünel 

sayesinde diğer illere 

kolay ulaşımının 

sağlanmasının yanı 

sıra Türkiye’nin kuzeyi 

ile güneyi arasındaki 

geçiş daha kolay 

olacaktır. İnebolu 

Limanı’nın hareketlilik 

kazanmasıyla yörenin 

ekonomik ve ticari 

gelişimine katkı 

sağlanacaktır.

Süren (1,5 ‘’ )     : 622.698 m

Drenaj Borusu : 43.710 m 

Projede 31 adet teknik personel 259 adet diğer 

personel olmak üzere 290 adet personel görev 

yapmaktadır. Çalışmalar 24 saat boyunca vardiya 

usulüyle devam etmektedir.

Ilgaz tünelinin yapılması ile Ilgaz Dağı Geçişi 

5,4 km kısalarak 11,835 km’ye düşecek, eski 

mevcut yol (30 km/saat hız ile) 34 dakikada 

geçilebilirken, (90 km/saat hız ile) tünelli geçiş 

ile seyahat süresi 25 dakika kısalarak 8 dakikaya 

düşecektir.



 reklam
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Tünel, günde 864.000 m³ atıksuyu arıtma tesisine ulaştırma kapasitesine 
sahiptir.

İlci-Özgün ortaklığı tarafından yürütülen proje; 3,6 m iç çaplı 9.254 
m tünel ve 2,2 m çaplı 668 m branşman tünelleri ile toplam 9.922 m 
uzunluğunda. Yaklaşık olarak 50 milyon TL’ye mal olması planlanan tünel; 
ayrıca bölgenin mevcut atıksu tünellerinin daha iyi işletilebilmesini 
sağlayacak.

Proje müdürü Ahmet Erdal Bilgili’nin verdiği bilgilere göre; 2008 yılında 
başlayan proje 2 yıl durakladıktan sonra çalışmalara başlanmıştır. 
Tarihi yarımadada bulunduğundan dolayı projeye Anıtlar Yüksek 
Kurulu’ndan onay beklenmiştir. İznin çıkmasıyla 2010 yılında tünel açma 
makinesinin montajı tamamlanarak tünel kazısına başlanmıştır. Kasım 
2013 tarihi itibariyle tünelin 3,6 m iç çaplı 9.254 metrelik kısmı kazılmış 
ve 1. kaplaması yapılmıştır. Tünelin tamamı Herrenknecht marka pasa 
basınçlı TBM ile kazılmıştır. Yine tünelin 8.460 metresinin 2. kaplaması 
yapılmış durumdadır. Bunlara ilave olarak 8 adet kuyunun da imalatı 
tamamlanmıştır.

aVrupa YaKaSı 2.KıSım 
atıksu tünel proJesİ’nde tünel 
kazıları tamamlandı

İstanbul’un Yenikapı semtinde 2008 yılının Mart ayında başlayan projenin amacı 
Gaziosmanpaşa, Eyüp, Alibeyköy ve Fatih ilçelerinin atıksu altyapılarına işlerlik 
kazandırmak ve bu bölgelerin atıksularını Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırmaktır. 
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Alsim Alarko tarafından yürütülen projede tünellerin 

kazısına 2013 yılının Şubat ayında başlanmıştır. Tünellerin 

kazısında 2 adet Caterpillar marka sert kaya TBM 

kullanılmaktadır. Tünelin bir ucunda çift kalkanlı (double 

shield) bir TBM kazı yaparken tünelin diğer ucunda tek 

kalkanlı bir TBM kazısına devam etmektedir. Projenin 

TBM şefi Onur Kansu’nun verdiği bilgilere göre Kasım ayı 

itibariyle çift kalkanlı TBM 3950 m kazı gerçekleştirirken 

tek kalkanlı TBM 2550 m kazı yapmıştır ve toplamda 6500 

m’lik kazı tamamlanmış durumdadır.

Kazı çapı 3,82 m olan tünelin segment betonla kaplanmasının 

ardından iç çapı 3,10 m olmaktadır. Makineler, Deliktaş 

Formasyonu ve Pozantı Peridotitleri’nde kazı yapmaktadır. 

Deliktaş formasyonu genellikle tünel güzergahında ve 

Körkün Vadisi boyunca izlenen bir formasyondur ve karstik 

kireçtaşından oluşmuştur. Bu kireçtaşı, dik yamaçları ve 

kanyonları oluşturur. Kalınlığı yaklaşık 1500 m olan bu 

birim bol fosillidir ve Jura-Üst Kretase yaş aralığında 

çökelmiştir. Pozantı Peridotitleri ise baraj yerinde ve tünel 

güzergahının ilk kısımlarında yüzeylenirler. Peridotitler, 

donuk koyu yeşilden siyaha kadar değişen renkte, eşit 

tane boyutlu dokuda, sık ve düzensiz eklemli, eklem 

yüzleri seyrek olarak kalsit dolgulu, çoğunlukla dolgusuz, 

genellikle serpantinleşmiş, yer yer killeşmiş durumdadır.

TBM tünel şefi Onur Kansu yaptığı açıklamaya göre 

çift kalkanlı TBM’in olduğu tarafta 1151. metrede 42 m 

derinlikte 9 m genişlikte 8 m uzunlukta karstik bir boşluğa 

rastlanmıştır. Karstik boşluğun betonla doldurulması için 

45 beklenmiştir. Tünelin, peridotitlerin bulunduğu tarafında 

göçük yaşanması sebebiyle tek kalkanlı TBM 3,5 ay kadar 

beklemek zorunda kalmıştır.

Çift kalkanlı TBM günlük en iyi ilerlemeyi 34 ring,  42,5 m 

ile yapmıştır. Tek kalkanlı TBM ise günlük en iyi ilerlemeyi 

32 ring,  40m ile yapmıştır.

KaraKuz Barajı Ve 
HeS prOjeSİ’nde 

Körkün Çayı üzerinde 

801 m talveg kotunda 

planlanan Karakuz barajı 

ile toplanan sular yaklaşık 

10.995 m uzunluğundaki 

iletim tüneli ve 1.414 m 

uzunluğundaki cebri boru ile 

santral binasında yer alacak 

olan türbinlere (2 adet) 

gönderilecektir.
2 adet tbm kazıya devam edİyor
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Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci büyük nüfusuna 
sahip 28 tane eyalet ve birlik bölgesinden oluşan Hindistan, yetersiz karayolu 
ağı ve yüksek nüfus dağılımı nedeniyle demiryolu hatları konusunda kendini 
geliştirebilme, mevcut ağları yenileme ve uzatma konusunda son yıllarda 
büyük bir çalışma içerisindedir.

Mevcut hatları 90569 km (2007 kayıtları ile) ile dünyanın üçüncü, Asya’nın 
en uzun demiryolu hattına sahip olmasına rağmen ülke coğrafyasının çok 
büyük olması sebebiyle yetersiz kalmaktadır. Özellikle Mumbai, Kalküta ve 
Delhi gibi büyük şehirleri dışında kalan eyalet ve şehirlerde insan ve yük 
taşımacılığı konusunda kendini geliştirme çabasındadır.

Bu bağlamda dağlık bölgeleri olan Jammu&Kashmir, Mizoram, Sikkim ve 
Manimur eyaletlerinde demiryollarının yenilenmesi ve hatların uzatılması 
konusunda çalışmalar devam etmekte ve tünel konusunda birçok proje 
hazırlanmaktadır.

Bu projelerden biri olan Manipur eyaletini Assam eyaletine bağlayacak olan 
ve Manipur eyaletinin birçok ihtiyacını karşılaması beklenen Jiribam - Imphal 
demiryolu hattında uzunlukları 273 m ile 8500 m arasında değişen ve toplam 
uzunlukları 40 km’yi aşan 39 adet tünel inşaat ve proje aşamasındadır.

NF Railway Construction firmasının işveren olduğu, dizayn ve müşavirlik 
hizmetlerinin AECOM India Pvt. Ltd. tarafından ve müteahhitlik çalışmalarının 
Hindistan kökenli firmalar tarafından yürütüldüğü proje; arazi yapısının 
çok sapa olması, mevcut ulaşım yollarının yetersiz kalması, malzeme ve 
makine taşınmasının zorlukları, güvenlik sorunları, malzeme temini, mevcut 
karayolunun yetersiz kalması, karayolu üzerindeki köprülerin çok eski ve 
kapasitelerinin düşük olması ve toplum hareketleri nedenleri ile çok zor 
şartlarda devam etmektedir.

AECOM adına dizayn ve projeler, Maden Yüksek Mühendisi Ali Hayri 
Güvenç tarafından yürütülmekte ve saha çalışmalarının yerinde takibi, 
dizayn temsilciliği, tünel çalışmalarında karşılaşılan sorunlarda sahada 

pratik çözümler ve öneriler Maden Mühendisi Selçuk ACAR tarafından ve 
jeolojik tanımlamalar, kaya sınıflandırılması, yerel jeologlar tarafından 
yürütülmektedir.

Proje çerçevesinde yapımı planlanan tünellerin genel jeolojisi silttaşı, 
kumtaşı, şeyl ve zaman zaman az miktarda karşılaşılan konglomera içeriklidir. 
Zeminde şeyl bulunması ve yüksek miktarda yağış alan bölge olması, 
çalışmaları tünelcilik açısından oldukça zorlaştırmaktadır.

Tünel çalışmaları NATM yöntemi ile devam etmektedir. 100 km/saat hıza 
göre planlanan ve 120 yıl ömür biçilen tek hatlı tünellerin yaklaşık kazı kesiti 
64 m2’dir. Tünellerde jeolojik yapının zorluğu, bölgenin muson ikliminde 
olması nedeniyle yaz döneminde dahi çok fazla yağış alması gibi nedenlerle 
problemler oluşmaktadır. Bununla birlikte Hindistan’da tünelciliğin çok 
yeni bir kavram olması, tecrübeli ve kalifiye personel yetersizliği nedeniyle 
zamanında yetişmeyen tahkimatlar, eksik imalatlar, yetersiz organizasyon, 
malzeme temini konusundaki sıkıntılar projenin planlanandan çok daha geç 
dönemlerde bitmesine sebep olacaktır.

Hindistan’da çok yeni bir kavram olan tünelcilikte özellikle de NATM yöntemi 
konusunda bu projede aşağıda sıralanan problemlerle karşılaşılmaktadır:

1. Kazı boyunun yüksek tutulması:  
Kaya sınıflaması bölgede genel olarak 5-6 görülmesine ve kazı boyları mevcut 
projelerde maksimum 1.5-2.0 m verilmesine rağmen yerel müteahhitlerin 
tecrübe eksikliğinden dolayı çoğunlukla 3-4 m’lik kazılar yapılmakta ve fazla 
açılmalara neden olmakta, aşırı sökülmeler ve istenmeyen ekstra kazılar 
ortaya çıkmakta, bu da tünelin duraylılığı üzerinde problem oluşturmaktadır.

2. Sürenler:  
Zamanında çakılmayan, eksik ya da yanlış bölgelere çakılan sürenler kazı 
aşamasında aşırı sökülmelere sebep olmaktadır.

Bİr Tünelcİnİn 
Hİndİstan notları

selçuk acar

maden müHendİsİ | aecom ındıa pvt. ltd.

3. Hasır çelik ve püskürtme beton:  
Hasır çelik montajlarındaki imalat hataları 
(bindirme eksiklikleri ya da hasır çeliklerin 
eksik bırakılması), püskürtme beton 
uygulamalarının zamanında yapılmaması, 
katlar şeklinde uygulanması gerekirken bütün 
olarak uygulanmaya çalışılan püskürtme beton 
uygulaması, zeminin de sürekli su gelirinden 
kaynaklı ıslak olması bu imalatların yetersiz 
kalmasına ve tünellerde problemlere neden 
olmaktadır.

4. Bulonlar:  
Projedeki en büyük problemlerden biri olan 
bulon uygulamasında mevcut müteahhitlerin 
bulon uygulamasını zamanında yapmamasından, 
eksik imalat bırakmasından, yetersiz enjeksiyon 
uygulamasından, bulonlar üzerinde torklama 
yapmamasından kaynaklı olarak sürekli 
problemler gözlenmektedir.

2011 yılında başlayan kazı çalışmalarında 460 m 
ve 3048 m’lik iki tünelin kazısı tamamlanmış olup 
iç kaplama betonu için hazırlıklar yapılmaktadır. 
Diğer tüneller kazı ya da proje aşamasındadır.

Hindistan’da 
tünelciliğin çok yeni 
bir kavram olması, 
tecrübeli ve kalifiye 
personel yetersizliği 
nedeniyle zamanında 
yetişmeyen 
tahkimatlar, eksik 
imalatlar, yetersiz 
organizasyon, 
malzeme temini 
konusundaki sıkıntılar 
projenin planlanandan 
çok daha geç 
dönemlerde bitmesine 
sebep olacaktır.

Maden mühendisi Selçuk Acar; Hindistan’da tünelcilik sektöründe 
faaliyet gösteren AECOM India Pvt.Ltd. isimli Amerikan firmasında 
kontrol mühendisi olarak görev yapıyor. Farklı bir kültüre, çalışma 
disiplinine ve teknolojiye sahip Hindistan’da görev yaptığı 
tünellerde edindiği tecrübeleri ve izlenimleri bizim için kaleme alıyor. 
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Proje, Doğuş Grubu’nun enerji yatırımlarını 
gerçekleştiren Doğuş Enerji Üretim ve Yatırım 
A.Ş.’nin bünyesinde; Türkiye’nin kuzeydoğusunda, 
Çoruh Havzası’nda gerçekleştirilmektedir. 
Tamamlanıp faaliyete geçtiğinde 1026 GWh 
enerji üretmesi planlanan, 332 MW kurulu güce 
ve yıllık ortalama 1 milyar kWh üretime sahip 
olacak Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 
Çoruh nehri üzerinde, Artvin ilinin yaklaşık 20 km 
güneybatısında yer almaktadır. 

Çoruh havzası hidroelektrik enerjisi üretim 
projeleri kapsamında yer alan Artvin Barajı ve HES 
Projesi, Çoruh Nehri üzerinde yapımı planlanan 10 
adet hidroelektrik santral projesinden biridir. Bu 
projelerden iki adedi önceki yıllarda gerçekleşmiş 
olup halen işletme halindedir. Artvin Barajı ve 
HES Projesi’nin inşası 2011 yılında başlamış 
olup projenin 2015 yılı sonunda devreye girmesi 
planlanmaktadır.

Barajın inşası, Doğuş İnşaat yüklenimi altında 

yapılmaktadır.  Ayson Geoteknik ise ana alt 

yüklenici olarak tünel işlerini yürütmektedir. 

Sargın İnşaat, Pemka İnşaat, Çeka İnşaat ve Ant 

İnşaat alt yüklenici olarak faaliyet göstermişlerdir. 

Derivasyon,  varyant ve relokasyon tünel 

işleri NATM metoduyla bu ekipler tarafından 

yürütülmüştür. 

arTVİn Barajı Ve HeS prOjeSİ’nde 
tünel İşlerİ tamamlanmak üzere

Projeyle birlikte baraj suları altında kalacak olan Artvin-Erzurum Karayolu’nun 
belirli bir bölümü,nün açılacak 13 adet relokasyon tüneliyle birlikte yüksek 
kota taşınarak, ulaşımın bu şekilde sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu 
proje kapsamında toplam tünel uzunluğu ise 10.030 km’dir.

Sargın İnşaat teknik ofis Şefi Barış Yağarer’in verdiği bilgiye göre, söz konusu 

bu 13 tünelden, T8 - T9 - T10 - T11 tünellerinin kazı ve beton kaplama 
işleri ve bunlara bağlı diğer hizmetlerin yapılması SARGIN İnşaat ve 
Makine Sanayi A.Ş. yüklenimi altındadır. Bu tünellerin kazı-destek ve beton 
kaplama işleri tamamlanmış durumdadır. En son olarak T8 tünelinin beton 
kaplama işi tamamlanmış,  Kasım ayı itibariyle de flüt yapısının bitirilmesi 
planlanmaktadır.

artvİn baraJı ve Hes proJesİ
arTVİn-erzurum deVleT YOlu relOKaSYOn Tünellerİ

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

ÇAĞLAYAN 
TÜNELİ

UŞHUM  
TÜNELİ

GÜBÜKET 
TÜNELİ

TARAKÇILAR 
TÜNELİ

ESENKAYA 
TÜNELİ

HIRKAT 
TÜNELİ

İNANLI 
TÜNELİ

BENT 
 TÜNELİ

SİNEVRAT 
TÜNELİ

SAPASURA 
TÜNELİ

KIŞLABURNU 
TÜNELİ

KARAKAYA 
TÜNELİ

KAYABAŞI 
TÜNELİ

GİRİŞ KM. 69+595,00 69+742,00 70+040,00 72+845,00 74+170,00 75+950,00 77+230,00 77+959,00 80+700,24 81+419,00 82+458,00 83+578,00 84+615,00

ÇIKIŞ KM. 69+697,00 69+818,00 71+450,00 73+760,00 74+925,00 76+930,00 77+912,00 79+895,00 80+905,00 82+364,53 83+309,50 83+900,00 85+465,00

UZUNLUĞU 102,00 m 76,00 m 1410,00 m 915,00 m 755,00 m 980,00 m 682,00 m 1936,00 m 204,76 m 945,53 m 851,50 m 322,00 m 850,00 m

Çoruh havzası hidroelektrik enerjisi üretim projeleri kapsamında 
yer alan Artvin Barajı ve HES Projesi, Çoruh Nehri üzerinde yapımı 
planlanan 10 adet hidroelektrik santral projesinden biridir.
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Bursa-Yenişehir kesimi, Bandırma-Bursa-
Osmaneli-Ayazma-İnönü Demiryolu Projesi’nin 
Km: 41+000 -116+000 arası kesimini 
kapsamaktadır. 

Proje güzergahı Km: 41+000 da, Nilüfer Çayı 
paralelinde Bursa İstasyonu ile başlayarak şehir 
merkezinin kuzeyinden, otoyola paralel şekilde 
ilerleyip, Demirtaş, Kazıklı, Barakfakih, Turanköy 
ve havalimanı üzerinden Km: 116+000 da 
Yenişehir’e ulaşmaktadır.

Projede hedef, halen bölgede yapımı devam 
eden Eskişehir-Köseköy Demiryolu hattına, 
Yenişehir’den sonra uygun bir güzergah ile 
bağlanarak, Bursa’yı, Ankara ve İstanbul’a 
demiryolu ile bağlamaktır. 2.650.000’i bulan 
nüfusu ile Türkiye’nin 4. Büyük metropolü olması, 
gelişmiş otomotiv, tekstil, mobilya sanayisi ve 
yoğun tarımsal faaliyeti ile sosyo-ekonomik 
gelişmişliği en yüksek illerimizden biri olan 
Bursa, yüksek yolcu ve yük potansiyeline sahip 
olmasına rağmen bugüne kadar demiryolu 
taşımacılığından mahrum kalmıştır. Bu proje 
ile hızlı, ekonomik ve güvenilir bir taşımacılık 
alternatifine kavuşacaktır. Bununla birlikte 
proje güzergahı boyunca yerleşim ve sanayi 
birimlerinin sıklığı ve buna bağlı oluşacak 
trafiğin, güvenli bir şekilde akışı sağlanacaktır. 
Yapılacak olan bu hızlı demiryolu projesi 
ile ulaşımın daha hızlı, güvenli, konforlu ve 
ekonomik olması sağlanacağından dolayı ülke 
ekonomisini de olumlu yönde etkileyecektir.

Yükleniciliğini YSE Yapı’nın üstlendiği proje 
bünyesinde 16.501m uzunluğunda 12 adet 
tünel, 165m uzunluğunda 1 adet aç kapa tüneli, 
6.266m uzunluğunda 9 adet viyadük, 358m 
uzunluğunda 7 adet köprü, 11 adet üst geçit, 40 

adet alt geçit, 58 adet menfez yer almaktadır. 
Projede 50 Teknik Personel, 750 Sanat Sınıfı 
personel, 1 ana şantiye, 5 tali şantiye olmak 
üzere iş programına uygun bir şekilde çalışmalar 
devam etmektedir.

Yapımı devam eden 12 adet tünelden T4 
Demirtaş ve T9 Barakfakhi tünellerinin yapımını 
Zorgün İnşaat yürütmektedir. Zorgün İnşaat’ın 
proje müdürü Mehmet Bülent Arıkan’ın verdiği 
bilgilere göre bu iki tünelin toplam uzunluğu 
2.190m’dir. Uzunluğu 975m olan T4 Demirtaş 
tünelinde Kasım 2013 tarihi itibariyle 525m 
kazı yapılmış durumda. Uzunluğu 1.212m olan 
T9 Barakfakhi tünelinde ise Kasım 2013 tarihi 
itibariyle 722m kazı yapılmış durumdadır. Her 
iki tünelde 4 aynada kazı devam ederken 
T9 tünelinde invert ve kiriş betonlarına 
başlanılmıştır. Kemer kalıbının da Kasım ayı 
sonunda tünele getirilmesi öngörülmektedir.

Zorgün İnşaat’ın Bursa şantiyesinde 9 teknik 
personel, 223 sanat sınıfı personel, 1 ana 
şantiye, 4 tali şantiye olmak üzere çalışmalar 
devam etmektedir.

Bandırma 
BurSa-aYazma 
OSmanelİ 
yüksek Hızlı tren 
proJesİ bursa 
yenİşeHİr kesİmİ
Bursa-Yenişehir kesimi, Bandırma-Bursa-Osmaneli-Ayazma-
İnönü Demiryolu Projesi’nin Km:41+000 -116+000 arası kesimini 
kapsamaktadır. 

Projede hedef, halen 
bölgede yapımı devam 
eden Eskişehir-Köseköy 
Demiryolu hattına, 
Yenişehir’den sonra uygun 
bir güzergah ile bağlanarak, 
Bursa’yı, Ankara ve 
İstanbul’a demiryolu ile 
bağlamaktır. 



 reklam
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Bu çalışmalar neticesinde Karabük ili Safranbolu ilçesi Soğanlı çayı üzerinde 37,038 MWm / 35,186.1 MWe kapasiteli tesis için EPDK‘dan lisans alınmıştır. Kati 
ve uygulama projeleri bitirilmesi ile inşaatın %45’i tamamlanmış olup Ocak 2014 yılında tesisin devreye girmesiyle 141.898.551,67 kWh/Yıl üretimle ülke 
ekonomisinin cari açığına katkıda bulunacaktır. 

Projenin amacı sadece elektrik enerjisi üretmek olup sulama ve taşkın kontrolü gibi amaçları bulunmamaktadır. Karabük merkeze 40 km mesafede bulunan projenin 
yükleniciliğini Akbaş Holding’e bağlı GES İnşaat yürütüyor. GES İnşaat’ın şantiye şefi Şevki Turuç’tan alınan bilgilere göre tünellerin %77’si tamamlanmıştır. T1A, 
T1, T2, T3 tünellerinin kazı-destek ve beton kaplamaları tamamlanırken T4 tünelinin kazı-destek işinin %93’ü, beton kaplama işlerinin de % 44’ü tamamlanmış 
durumdadır.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan 104 
km’lik Trabzon-Bayburt yolunun engebeli ve aşırı eğimli 
olan 36 ile 40’ıncı kilometrelerindeki Araklı-Dağbaşı Uğrak 
Yolu bölümünde iyileştirme çalışmaları sürüyor. Salmankaş 
Geçidi olarak bilinen bölümde 4030 m uzunluğunda çift tüp 
olarak projelendirilen karayolu tünellerinin tamamlanması 
ile açılacak olan yol, 60 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürecek. 

Salmankaş Tüneli’nin tamamlanmasıyla Trabzon ile Bayburt 
arasındaki mesafe 16 km kısalacak. Ayrıca yılın 6 ayı kış 
koşullarından dolayı kapalı olan yolun 12 ay boyunca açık 
olması ve ulaşımın kış şartlarında da kesintisiz sürmesi 
sağlanacak. Vatandaşlarımız bu sayede yakıttan ve zamandan 
tasarruf sağlayacak.

Tünel projesini yürüten As-Yol Yapı’nın şantiye şefi Ersin 
Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre çit tüp olarak projelendirilen 
tünellerin yapımına tek tüp olarak başlanmış ve bu tüpün üst 
yarı kazısı tamamlanmıştır. Alt yarı kazısının 1 ay içerisinde 
tamamlanması öngörülürken nihai beton çalışmalarına da 
devam edilmektedir. Beton kaplama çalışmalarında 2100 m’lik 
kısmın nihai betonu tamamlanmış, kalan kısmın ise Temmuz 
2014 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir. İkinci 
tüp içinde kazı çalışmaları başlamıştır. Tünel, ikinci tüp ve 
bağlantı yollarının tamamlanması ile birlikte 2015 yılında 
trafiğe açılacaktır.

SalmanKaŞ Tünelİ’nde 
kazı İşlerİ devam edİyor

eren regülaTörü Ve HeS prOjeSİ’nde   
tünellerİn %77’sİ tamamlandı

Yapmış olduğu yatırımları enerji konusunda da sürdüren Akbaş Holding, 2008 
yılında lisansını aldığı Eren Regülatörü ve HES projesinde; revizyonlara giderek 
optimum çözüme ulaşmıştır. 



Projeyi Özka-Kalyon ortaklığı yürütmektedir. 
Projede görev alan maden mühendisi Fatih 
Semiz’in verdiği bilgilere göre; günde 347.904 
m³ atıksuyu ulaştırma kapasitesine sahip 
olan tünellerin toplam uzunluğu 5.930 m’dir. 
Tünellerin kazısında orta sert zeminlere uygun 
olarak tasarlanmış, üzerinde disk tipi keskiler 
bulunan, 2910 mm çapında Alman Herrenknecht 
marka TBM kullanılmıştır.

Çanta Atıksu Tüneli; Silivri Batı kısım ile 
Çanta Doğu Kısım’dan, Çanta sahil toplayıcı 
kolektörleriyle gelen atıksuları yapımı planlanan 
Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne 
ulaştıracaktır. Uzunluğu 2.196 m olan Çanta Atıksu 
Tüneli’nin kazısı Ocak 2013 tarihinde başlamış 
olup Temmuz 2013 tarihinde tamamlanmıştır. 
Tünelin ikinci kaplamasının bitmesine 500 m 
kalmıştır.

Silivri Atıksu Tüneli; Silivri’den gelen atıksuları 
yapımı planlanan Silivri İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne ulaştıracaktır. Tünel 1.690 m 
uzunluğunda olup, 2.0 m iç çapındadır. Tünelinin 
kazısına Ağustos 2013 tarihinde başlanmıştır. 
Kasım 2013 tarihi itibariyle tünelin 1.050 
m’lik bölümünün kazısı tamamlanmıştır. Kazı 
çalışmaları devam etmektedir. En iyi günlük 
ilerleme Eylül 2013 tarihinde 28.5 m (30 ring) 
olarak kaydedilmiştir.

Silivri Atıksu Tüneli güzergahı boyunca yapılan 

sondajlarda üstte ince bitkisel toprak ve dolgu 
tabakası altında, yaklaşık 50 m’ye kadar Gürpınar 
Formasyonu’nun kil, kumtaşı ve çamurtaşı 
birimleri kesilmiştir.

Gürpınar Formasyonu’nun ana litolojisini, ince 
kömür ve yer yer kireçtaşı arabantlı, kumtaşı 
ve çamurtaşı ardışımları oluşmaktadır. Bu 
tünel akarkot seviyesinde geçilen çamurtaşları, 
mavimsi-gri renkli, siltli, mikalı, yer yer demirli 
mineralleri okside olmuş, yer yer kumtaşı ara 
tabakalıdır. 

Çamurtaşları, kaya kalite tanımına göre, orta kaya 
niteliği taşımaktadır. Kumtaşları; kahve-sarımsı 
açık kahve-mavimsi gri renkli, ince tane boyutlu, 
mikalı, zayıf çimentoludur. Kumtaşları, kaya kalite 
tanımına göre, zayıf kaya niteliği taşımaktadır.

Gürpınar Formasyonu’nun üst kesimleri yer yer 
ileri derecede ayrışma etkisiyle zemin özelliği 
kazanmıştır. Özellikle çamurtaşı seviyelerinin ileri 
derecede ayrışma etkisiyle, killi zemin özelliği 
kazanmıştır.

Proje kapsamındaki üçüncü tünel olan Gürpınar 
Atıksu Tüneli ise Gürpınar sahil kolektörleriyle 
gelen atıksuları Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne ulaştıracaktır. Uzunluğu 2.044 
m olacak tünelin kazı işlerine Silivri Tüneli’nin 
tamamlanmasının ardından başlanacaktır.

gürpınar 
Ve ÇanTa 
atıksu 
tünellerİ

Gürpınar ve Çanta Atıksu Tünelleri İnşaatı adı altında 
ihaleye çıkılan proje Çanta Doğu Atıksu Tüneli, Silivri 
Atıksu Tüneli ve Gürpınar Atıksu Tüneli olmak üzere 3 
bölümden oluşmaktadır. 
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Türk yöneticilerin yönettiği bir Azerbaycan 
firması olan Piramida İnşaat, Bakü’de bir atıksu 
projesini yürütüyor. Proje kapsamında Sulutepe, 
Hocahesen kasabaları ve Hırdalan şehrindeki 
atıksuların Lökbatan arıtma tesisine iletilmesi için 
kanalizasyon hattının yapım işinde tünel kazıları 
devam ediyor. 

Toplam uzunluğu 7.200 m olan atıksu tünelinin 
kazısında Herrenknecht marka pasa basınçlı 

(EPB) TBM kullanılıyor. Montaj işleri Haziran 2013 
tarihinde tamamlanarak kuyu dibine indirilen 
makinenin kazı çapı 3,00 m’dir. Tecrübeli bir Türk 
ekip tarafından tünel kazı işleri yürütülen projenin 
başında maden mühendisi Muammer Çınar 
bulunuyor.  Kil ve kiltaşı ağırlıklı bir formasyonda 
açılmakta olan tünel vasıtasıyla, atıksuların 
arıtma tesisine ulaşımının terfi istasyonundan 
pompalanması yerine kendi cazibesi ile akması 
sağlanacaktır.

Bu projeler içerisinde yer alan Avrupa’nın en büyük, 
dünyada devam eden ikinci en büyük altyapı 
yatırımı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi 
kapsamında bulunan ve bitirildiğinde Türkiye’nin 
en uzun otoyol tüneli unvanını alacak olan 
Samanlı Tüneli’nde, 4 aynada çalışmalara hızla 
devam edilmektedir. 

Dünyanın en büyük ikinci altyapı projesi olarak 
gösterilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 
Projesi’ni Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve 
Göçay İnşaat firmalarının yer aldığı konsorsiyum 

yürütmektedir. 

Tamamlandığında yılda yaklaşık 870 milyon TL 
tasarruf sağlaması öngörülen projenin toplam 
büyüklüğü ise finans maliyetleri hariç, 6,5 milyar 
Dolar.  Ayrıca İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nün 
uzunluğu yaklaşık 3 bin metre ve ana açıklığı ise 
bin 550 metre olacak.

Projenin tünel yapım şefi Abdullah Kürşat Erol’un 
verdiği bilgilere göre 15 Şubat 2012 tarihinde ilk 
kazısına başlanan çift tüp tünelin, 15 Kasım 2013 

tarihi itibarı ile 6.777 metre toplam uzunluğun 5.000 
metresinin (yaklaşık %74’ü) kazı ve desteklemesi 
tamamlanmış bulunmaktadır. Sağ tüpü 3.417 m, 
sol tüpü de 3.360 m olan tünelin kazı kesitleri, 
124 m²  ile 166 m² arasında değişmektedir. 2x3 
şerit yol genişliği olacak olan tünelin iç kaplama 
betonlarına kazıyla birlikte devam edilmekte olup 
toplam 1.500 m iç kaplama betonu da bu tarih 
itibarı ile tamamlanmış durumdadır. Samanlı Tüneli 
bugünkü koşullar içerisinde, yapılan iş programının 
bir miktar önünde gitmektedir.

BaKü’de SuluTepe-HOcaHeSen-Hırdalan 
atıksu tünelİ kazısı devam edİyor

geBze-OrHangazİ-İzmİr  
otoyolu proJesİ

KOP’un en önemli ve en büyük ayağı Konya-Çumra 
projesidir. 3 merhaleden oluşan Konya-Çumra 
projesinin en büyük ve en önemli kısmını da 
Konya-Çumra III. Merhale Projesi teşkil etmektedir. 
Bu proje kapsamında İlci-Özaltın-Cengiz Ortaklığı 
tarafından yürütülen Mavi Regülatörü ve Apa-
Hotamış İletim (AHİ) Kanalı inşaatı devam 
etmektedir. AHİ Kanalı kapsamında 21.428 m 

duvarlı kanal, 99.650 m trapez kanal ve 3.780 
m tünel ile saniyede 70m3 su Konya Ovası’na 
aktarılacaktır.

AHİ Kanalı kapsamında yapımı devam eden 
iletim tüneli işi İnarma İnşaat tarafından 
yürütülmektedir. İnarma İnşaat’ın tünel şefi 
Fatih Siyahlı’nın verdiği bilgilere göre 3.780 m 

uzunluğundaki AHİ tünelinde delme patlatma 
yöntemiyle 8,30x8,30 kazı işeri tamamlandı, 7x7 
beton kaplama işlerinde de sona gelindi. Beton 
kaplama işlerinin tamamlanmasıyla birlikte tünel 
işi 14 ayda bitirilmiş olacak. Tünel güzergahı genel 
olarak kireçtaşı ve killi ardalanmalara sahipken 
30-300 cm’ye kadar değişken tabakalar ve 20-80 
cm civarında karstik boşluklar mevcuttur.

apa-HOTamıŞ İleTİm Tünelİ’nde  
kazı İşlerİ tamamlandı

Ülkemizin ilk sulama projesi ve GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı 
olma özelliklerini taşıyan Konya Ovaları Sulama Projesi (KOP), toplam 
16 projeden meydana gelmektedir. Bunlardan 14 adedi sulama, 1 adedi 
hizmet ve 1 adedi de enerji projesidir. 

Türkiye’nin dört bir yanında karayollarından demiryollarına, havayollarından yeraltı 
ulaşımına kadar birçok projeye imza atılıyor. 



Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu 
ilçelerinin atıksularını Yenikapı Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne ulaştıracak olan Ayvalıdere Atıksu 
Tüneli’nin kazısına devam ediliyor.
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Günde 455.760 m3 atıksuyu, arıtma tesisine 

ulaştırma kapasitesine sahip olacak tünelin 

çapı 2, 2 m uzunluğu ise 4,334 m olacaktır. 

Tünelin bitmesiyle birlikte Zeytinburnu’nun 

koku probleminin giderilmesi bekleniyor. Proje 

kapsamında 527 m uzunluğa sahip olan kolektör 

hattı tamamlanırken 250 m uzunluğa sahip olan 

boru itme hattının 220 m’lik bölümü Kasım ayı 
itibariyle tamamlanmış bulunuyor.

Proje ile havzanın atıksuları Bayrampaşa Otogar 
mevkisinden toplanarak Ayvalıdere Atıksu Tüneli 
ile Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’na kadar getirilecek. 
Burada projenin devamı niteliği taşıyan 2,8 m 
çapında ve 2 km uzunluğundaki Ayvalıdere Atıksu 

Tüneli-2 ile atıksular Kazlıçeşme’ye, oradan da 
mevcut atıksu kolektörü ile Yenikapı Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne ulaşacak.

Ünal Akpınar İnşaat tarafından yürütülen 
Ayvalıdere Atıksu Tüneli’nde Kasım ayı itibariyle 
Caterpillar marka pasa basınçlı TBM ile yapılan 
kazılarda 200 m’lik ilerleme kaydedilmiştir. 

üSKüdar-ÇeKmeKöY-SancaKTepe 
metro proJesİ
Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy – Sancaktepe 
Metro Hattı, Üsküdar ile Çekmeköy istasyonları 
arasında yeralan yaklaşık 17 km uzunluğundaki 
ana hat tünelleri ve üzerinde delme ve aç-kapa 
tipinde toplam 16 adet istasyonu, yaklaşık 2,7 
km’lik depo sahası bağlantı tüneli, depo sahası 
ile bakım alanı ve binaları bulunan bir raylı toplu 
taşıma sistemidir.

Ana hat, Üsküdar Meydanı’nda yapılacak olan 
Üsküdar İstasyonu’ndan başlar ve 17 km’lik tünel 
TBM ve NATM tekniğiyle açılarak Çekmeköy 
İstasyonu’na ulaşır. Ayrıca ana hattan Dudullu 
mevkiinde sapılarak, 2,7 km’lik tünel bağlantı hattı 
ile depo sahasına ulaşılır. Proje kapsamında tüm 
istasyonların peron tünelleri ve makas tünelleri 
NATM Yöntemi ile kazılacaktır.

Doğuş İnşaat tarafından yürütülen Üsküdar-
Çekmeköy-Sancaktepe Metro Projesi’nde 

kazı yapan 2 adet Herrenknecht marka pasa 
basınçlı (EPB) TBM’den bir tanesi 24 Ekim 2013 
tarihinde Bulgurlu İstasyonu’na ulaştı. Diğer TBM 
ise Ümraniye’den Bulgurlu İstasyonu’na doğru 
kazısına devam etmektedir. TBM’ler ulaştıkları 
istasyonlardaki bakım ve onarım çalışmalarının 
ardından kazıya başlayarak bir sonraki istasyona 
ilerlemeye devam etmektedirler.

Proje kapsamında NATM yöntemiyle açılan 
tünellerde ise Çarşı-Yamanevler istasyonları 
arasındaki ilk birleşme gerçekleşmişti.

Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı; 
Marmaray Üsküdar istasyonu ile entegre olacak 
ve böylelikle Anadolu ve Avrupa kıtaları arasında 
da rahat erişim imkanı sağlayacaktır. Aynı 
zamanda Altunizade İstasyonu ile metrobüse 
ve tüm istasyonlarda da karayolu toplu taşıma 
sistemlerine erişim imkanı sağlayacaktır. 

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından finanse 
edilen projenin amacı iletim tüneli aracılığıyla 
başkent Ankara’ya içme suyu temin etmektir. Proje 
kapsamında Filyos Nehri’nin bir kolu olan Gerede 
Çayı’ndan gelen yıllık 226 milyon m3 su Gerede-Ulusu 
Deresi üzerinde teşkil edilen Işıklı Regülatörü’ne 
ulaştırılacaktır. Regülatörün suyu çevirerek Çamlıdere 
Barajı havzasına cazibeli olarak aktaracağı 4.5 m 
çapında, 40 m3/s kapasitesinde ve yaklaşık 31,6 
kilometre uzunluğundaki Işıklı Tüneli’nin yapımına 
devam edilmektedir.

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan tesisler; 
Işıklı Tüneli, Işıklı Regülatorü,  424 m derinliğinde 
1,90 m çapında havalandırma kuyusu ile 72 m 
derinliğinde ve 10 m çapında  imalat kuyusudur.  
Işıklı Regülatörü tamamlanmıştır. Tünel kazılarına 
ise 3 farklı noktadan aynı anda 3 adet Herrenknecht 
marka TBM ile başlanılmıştır. Bu durum ülke 
tünelciliğimizde yaşanan bir ilktir.  TBM’lerden  S690 
isimli ilk makine 9.588m’lik bölümü tamamlayarak 
kuyu dibine ulaşmıştır. Görevini tamamlayan makine 
yerüstüne alınmıştır. S691 ve S692 isimli makineler 
ise kazılarına devam etmektedirler. Kasım ayı itibariyle 
toplamda yaklaşık 13.000 m’lik kazıları kalmıştır. 
Prekast segment beton fabrikasında da toplamda 135 
bininci segmentin üretimi yapılarak hedefe ulaşılmış 
ve segment üretim süreci tamamlanmıştır.  

anKara İÇme SuYu  
ıı. merHale proJesİ Gerede sİstemİ

aYValıdere 
atıksu tünelİ

Kasımpaşa Tüneli, Hasköy’deki Koç Müzesi’nin bulunduğu 
Okmeydanı Caddesi’nden girip, Kulaksız Mezarlığı’nın altından 
geçerek Kasımpaşa’daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nı 
civarından çıkacak. Şehrin tarihi dokusunu değiştirmeden 
ulaşımı kolaylaştıracak olan çift tüp tünel 1200 m uzunluğunda 
olacak. Yeni yol aynı zamanda Hasköy-Kasımpaşa bağlantısını 
sağlayan fiziki standartları düşük Kasımpaşa-Hasköy Caddesi’ni 
de rehabilite edecek.  Haliç civarındaki trafiğin rahatlamasını 
sağlayacak olan yol, Atatürk Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü ve Kağıthane Tüneli ile bağlantılı hale getirilecek.

Makyol İnşaat’ın yüklenici olduğu projenin bedeli 147 milyon 
232 bin lira. Tünelin kazı-destek ve beton kaplama işlerini alt 
yüklenici olarak Ekol Koz İnşaat yürütüyor.

BeYOğlu-KaSımpaŞa-HaSKöY 
caddesİ yol reHabİlİtasyon 
yapım İşİ tünel İşlerİ



Toplam kurulu gücü 81,95 MW olan Yamanlı II 
HES Projesi; kurulu gücü 58,95 MW olan Yamanlı 
II - 1. Kademe HES Regülatörü ile birlikte kurulu 
gücü 23 MW olan Yamanlı II - 2. Kademe HES 
Regülatörü, Hocabey Regülatörü olmak üzere iki 
kademeden oluşmaktadır.

1. Kademe 1153,50 m talveg kotunda, 1. Kademe 
Regülatör, 8212 m uzunluğundaki enerji tüneli, 
denge bacası, cebri boru, Yamanlı II - 1. Kademe 
HES yapılarından oluşurken; 2. Kademe ise 2. 
Kademe Regülatör, 4180 m uzunluğundaki iletim 
kanalı ve 1000 m uzunluğundaki enerji tüneli, 
Hocabey Regülatörü, 1900 m iletim kanalı, yükleme 
havuzu, cebri boru ve Yamanlı II - 2. Kademe HES 
yapılarından oluşmaktadır.

Ülkemizde; enerjide dışa olan bağımlılığımızı 
azaltmak hatta en aza indirmek için, mevcut 
su potansiyelimizi daha iyi kullanabilmek adına 
son yıllarda HES projelerine önem verilmiş ve 
sayılarında hızlı bir artış görülmektedir.

Özel sektörün de enerji piyasasına dahil olması ile 
birlikte son yıllarda özellikle de HES projeleri ile 
enerji sektörü büyük bir ivme kazanarak mevcut 
su potansiyelimizden elde edilecek elektrik 
üretiminde ciddi bir artış söz konusu olmuştur.

Bu bağlamda projelerin kısa sürede enerji üretimine 
başlayabilmeleri adına en son teknolojiye sahip 
iş makine ve ekipmanlarının kullanımına önem 
verilmiş olup, özellikle de HES projelerindeki 
arazi topoğrafyasının olumsuz olduğu uzun enerji 
tünellerinin kazı ve destekleme çalışmalarında 

TBM’lerin önemi artmış ve kullanımı yaygın hale 
gelmiştir.

Yamanlı II HES Projesi kapsamında da projenin 
ekonomikliği ve bir an önce elektrik üretimine 
geçebilmek adına, 9311 metre uzunluğundaki 
1. Kademe enerji tünelinin TBM ile kazı ve 
destekleme yapılması planlanmıştır.

TBM çalışmalarının ilk yatırım maliyetinin yüksek 
olması, yapılan arazi etüt ve sondaj çalışmaları 
çerçevesinde projenin ekonomikliği ve zamanın da 
iyi kullanabilmesi adına Yamanlı II HES 1. Kademe 
Enerji Tünelinin iki aşamada kazı ve destekleme 
yapılması öngörülmüştür.

Bu aşamaya göre -9+311 m ile 6+950 m arası 
Klasik Delme ve Patlatma Yöntemi kullanılarak; 
-6+950 m ile 0+317,200 m arası ise TBM ile kazı ve 
destekleme yapılması kararlaştırılmıştır.

Yamanlı II. HES 1. Kademe Enerji Tünelinde 
6618,366 m’lik kısmın kazı ve destekleme 
çalışmaları TBM ile yapılacaktır. Bu projede 
kullanılan çift kalkanlı Robbins (DS1415-370) TBM 
özelliklerine bakılacak olunursa;

4,305 mm ( 14,1 ft. ) çapındaki Robbins marka çift 
kalkanlı tünel açma makinasında; kesici kafada 
sekiz adet twin-disk ve yirmi adet single-disk 
olmak üzere toplamda yirmisekiz adet 431,8mm 
(17 ˝ RobbinsWedgelock) disk bulunmaktadır. 
Minimum yatay kurp çapı 250 m ve maksimum 
eğim % 0,12 olan çift kalkanlı TBM maksimum 
kesme oranı 130 mm / dakika olup, kesici kafa 

maksimum itme kuvveti (kesici disk yükü: 27 ton) 
756 tondur.

Segment olarak ise; 1350 mm uzunluğundaki 
beş adet segment ve bir adet kilit taşı segment 
kullanılarak ring kurulmaktadır. Kazı sonrası 
tünelin segmentli iç çapı 3500 mm; segmentli dış 
çapı ise 4000 mm’dir. Segment ile kazı arını arası 

Yamanlı ıı 
HİdrOeleKTrİK 
SanTralı 
(Hes) proJesİ
Proje sahasının büyük bir kısmı Adana ili, Saimbeyli ilçesi; bir 
kısmı ise Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi sınırları içerisinde 
bulunan; Akdeniz Bölgesi’nin doğusundaki Yukarı Seyhan 
Havzası’nı besleyen Seyhan Nehri’nin en önemli ana kollarından 
birisi olan Göksu Irmağı üzerinde enerji üretimi planlanmıştır.

Ülkemizde; 
enerjide dışa olan 
bağımlılığımızı 
azaltmak hatta 
en aza indirmek 
için, mevcut su 
potansiyelimizi 
daha iyi 
kullanabilmek 
adına son yıllarda 
HES projelerine 
önem verilmiş 
ve sayılarında 
hızlı bir artış 
görülmektedir.

ise her kazıda pea-gravel ve enjeksiyon dolgusu ile 
tamamlanmaktadır. 

Kazının başlamasıyla oluşan pasa, 610 mm (24˝) bant 
konveyör ile pasa vagonlarına dolmakta: dört adet 
pasa, iki adet segment, bir adet ray-boru, bir adet pea-
gravel ve bir adet yolcu vagonlarından oluşan katar 
sistemi ile nakliyat gerçekleştirilmektedir.

Son üç aylık kazı verilerine göre; ortalama 26,72 
m/gün ile kazı ve destekleme çalışmaları devam 
etmektedir.

Şu anda 545 metrelik daha kazısı bulunan 
TBM’in; Aralık 2013, 2. haftasında kazı faaliyetinin 
tamamlanması umut edilmektedir.
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Trabzon-Aşkale Yolu (Köstere Deresi-Gümüşhane 
Arası) Km: 65+200-96+000 (İkmal) ve Gümüşhane 
Geçiş Yolu Km:0+000-11+255 Kesimlerinin yapım 
işi iki kesim olarak değerlendirilmekte olup, birinci 
kesim, Gümüşhane ili sınırları içerisinde kuzey 
girişi Km: 65+200’den başlayıp Köstere köyü, 
Kürtün giriş kavşağı, Torul İlçe merkezi, Harmancık 
köyü, İkisu köyü geçildikten sonra Km:96+000’da 
Gümüşhane şehir merkezi girişinde son 
bulmaktadır. İkinci kesim olan Gümüşhane Geçiş 
Yolu; Köstere Deresi-Gümüşhane arası yolundan 
Km:94+640’da (Km:0+000) ayrılarak Gümüşhane 
şehir merkezi kuzeyinden geçerek Km:11+255’de 
Akçakale mevkiinde son bulacaktır. 

30,80 km uzunluğunda, bölünmüş yol 
standartlarındaki Köstere Deresi-Gümüşhane 
arası devlet yolu; toprak işleri, sanat yapıları, 
köprü işleri, tünel işleri, çeşitli işler ve üstyapı 
işlerini kapsamakta olup, bu proje ile halen 2x1 
olarak hizmet veren mevcut Trabzon-Aşkale (DAP)
(DOKAP) Yolu’nun Köstere Deresi-Gümüşhane 
kesiminde bulunan yolun iyileştirilerek 
standartları arttırılacaktır.

11,25 km uzunluğundaki Gümüşhane Geçiş 
Yolu ile; Trabzon-Aşkale Yolu üzerinde bulunan 
Gümüşhane şehir merkezinde halen 2x1 olarak 

hizmet veren mevcut yoldaki transit geçiş şehir 
dışına taşınacak, yolun bölünmüş yol olarak 
yüksek standartta hizmet vermesi sağlanacak ve 
şehir içi trafik akışı büyük ölçüde rahatlatılacaktır.

Bu proje ile yolu kullanan insanların her türlü 
ticari ve sosyal faaliyetlerini daha güvenli ve 
hızlı bir şekilde yürütülebilmeleri sağlanacaktır. 
Söz konusu devlet yolunun yeniden yapılması, 
bölgedeki insanlar için olduğu kadar standartların 
artırılması sonucu yük ve yolcu taşımacılığının 

%90’ı karayolu üzerinden yapılan ülkemizin 
ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır.

Trabzon-Aşkale Yolu (Köstere Deresi Gümüşhane 
Arası) Km:65+200-96+000 (İkmal)ve Gümüşhane 
Geçiş Yolu Km:0+000-11+255 Kesimlerinin Yapım 
İşi kapsamında;

- 2x2 şeritli, toplam 42,055 km Bölünmüş Yol 
- 13 noktada, 16 adet toplam 1.100 m Köprü
- 5 notada, 10 adet toplam 1.800 m Viyadük
- 13 noktada, 24 tüp toplam 24.500 m Karayolu 
Tüneli 
- Küçük sanat yapıları (Betonarme Duvar, Taş 
Duvar, Toprakarme Duvar, Altgeçit, Menfez vb.) 
yapılmaktadır.

Yol güzergahı boyunca Paleozoyik-Eosen zaman 
aralığında çökelmiş kaya stratigrafi birimleri 
yüzeylenmektedir. En altta gözlenen birim 
Gümüşhane Graniti, en genç ise Kuvaterner yaşlı 
alüvyon türü çökellerdir. Çalışma sahasındaki 
tünellerde; Gümüşhane Granotoiti, Kızılkaya 
Formasyonu, Çatak Formasyonu ve Berdiga 
Formasyonu içinde ilerlenmiştir. Gümüşhane 
Granotoiti içinde Granit-Granotoit ve bunların 
piroklastları, Kızılkaya ve Çatak Formasyonlarında 
Andezit, Lav ve bunların piroklastları ve 

Berdiga Formasyonunda ise Kireçtaşı ve Marn 
ile karşılaşılmıştır. Karşılaşılan kayaçlarda ileri 
derecede altere olmuş alanlar ile karşılaşılmış, bu 
nedenle tünel yapım çalışmaları olması gerekenden 
daha zor koşullar altında sürdürülmüştür. Yeni 
Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile 
yapılan proje bünyesindeki tünellerde yeraltında 
karşılaşılan şartlar göz önünde bulundurularak 
gerekli tahkimat (İksa, Hasır Çelik, Shotcrete, 
Bulon, Süren vs.) uygulanmaktadır.

Proje kapsamındaki tünellerde kazı tahkimat 
çalışmalarına 2011 yılı Mayıs ayında başlanılmış 
olup, bugüne kadar toplam 8.300 m karayolu 
tüneli kazı-tahkimat seviyesinde tamamlanmıştır. 
Geriye kalan 16.200 m tünelin kazı-tahkimat 
çalışmalarının çift vardiya sistemi ile 2015 yılı 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yapım çalışmaları tamamlanmış 
olan Torul tünelleri (1.100 m çift tüp) trafiğe 
açılmış, böylece güzergah üzerinde bulunan Torul 
ilçe merkezi geçişinde trafiğin tehlikeli ve keskin 
virajlar yerine tüneller içinden güvenli bir şekilde 
işlemesi sağlanmıştır. Bununla birlikte, güzergah 
üzerinde bulunan mevcut Harmancık tüneli 
yanında ikileme olarak yapımı tamamlanmış olan 
Yeni Harmancık Tüneli (200 m tek tüp) trafiğe 
açılarak Harmancık köyü ile Torul ilçe merkezi 
arası ulaşım bölünmüş yol olarak sağlanmıştır.

Proje bünyesindeki; Kürtün tünelleri (Sağ tüp 
600 m, Sol tüp 850 m) ve Köprübaşı tünelleri 
(550 m çift tüp), Mescitli-1 tüneli (220 m tek tüp) 
ve Taşocağı tünellerinde (650 m çift tüp) kazı-
tahkimat, kaplama betonu ve üstyapı çalışmaları 
tamamlanmış olup, Kürtün tünelleri ve Köprübaşı 
tünellerinin 2013 yılı sonuna kadar trafiğe 
açılması planlanmaktadır.

Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şantiye şefliğinden 
alınan bilgilere göre; proje ile yaklaşık 570 
personele doğrudan istihdam olanağı sağlanmış 
olup, yaklaşık 21.000.000 TL değerindeki makine 
parkı ve teçhizat ile bugüne kadar toplam 
16,70 km bölünmüş yol binder seviyesinde 
tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan bölümler 
kesimler halinde trafiğe açılmakta olup, tüm 
yapım çalışmalarının 2016 yılı Aralık ayında 
tamamlanması ve yolun eksiksiz olarak hizmete 
sunulması planlanmaktadır.

TraBzOn-aŞKale yolu ve  
gümüŞHane Geçİş yolu 
prOjelerİ
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ITA Genel Kurul Toplantısı da geleneksel olarak organizasyon 
kapsamında her yıl yapılmaktadır. ITA genel kurul toplantılarında 
üç yılda bir olmak üzere ITA başkan, başkan yardımcıları ve 
kurul üyelerinin seçimi yapılır. WTC 2010 Vancouver-Kanada’daki 
genel kurul seçimlerinde göreve gelen ITA Başkanı Güney Koreli 
Prof. Dr.  In-Mo Lee ve ekibinin görev süresi bu sene sona erdi. 
Yeni başkan ve kurul üyelerinin seçimi bu seneki genel kurul 
toplantılarında gerçekleştirildi.Cenevre Uluslararası Konferans 
Merkezi’nde gerçekleştirilen Dünya Tünel Kongresi’ne Tünelcilik 
Derneği; yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte kalabalık bir heyet 
olarak katıldı. Tünelcilik Derneği üyeleri, yaklaşık 1500 katılımcının 
bulunduğu kongrede hem teknik oturumları hem de ITA başkanlık 
ve kurul üyelik seçimlerini takip ettiler. Aynı zamanda kongrede 
dernek üyeleri tarafından 1 sözlü ve 3 poster bildiri sunumu yapıldı.

Yüz civarında standın bulunduğu kongrede ülkemizi ve tünelciliğimizi 
temsil eden tek bir standın bulunmaması düşündürücüydü. Ancak 
kongre süresi boyunca Türk tünelciliğine karşı gösterilen ilginin 
büyüklüğü, tünelcilerimizin dünya çapında ses getiren başarılara 
imza attıklarını ve tünelcilik sektörümüzün dünya genelinde ilgiyle 
takip edildiğinin göstergesiydi. Gerek sektöre yön veren büyük 

dünya tünel konGresİ

Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Dünya Tünel 
Kongresi bu yıl 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlendi. 

cenevre İzlenİmlerİ

firmaların yöneticileriyle gerekse ITA yöneticleri ve akademisyenlerle 
yapılan sohbetlerin ortak noktası Türkiye’deki faaliyetlerden haber 
alamadıklarıydı. Türkiye’de çok büyük projelerin gerçekleştiğini, çok 
sayıda tünelcilik ve madencilik projesinin devam ettiğini duyduklarını 
ancak sağlıklı bir şekilde haber alamadıklarını ve iletişim kuramadıkları 
aktarılan temel konulardı. Bu konuda rol üstlenmesi düşünülen 
tünelcilik sektöründe yayın yapan yabancı dergi yöneticileriyle yapılan 
sohbetlerde de benzer sitemler alındı. Birçok firma yöneticisi, Türkiye’ye 
gelmek istediklerini, ofis açmak, üretim tesisi kurmak ya da bir iş ortağı 
bularak Türk tünelcilik ve madencilik sektörüne girmek istediklerini 
belirttiler. Dünya genelindeki durağanlık devam ederken Türkiye’deki 
canlılığın kendilerini heyecanlandırdığını ve büyük potansiyeli 
değerlendirmek istedikleri yabancı firma yöneticilerinin aktardığı 
konular arasındaydı. Türkiye’de devam eden tünel projesi sayısından, 
tünel potansiyelinden, sektörde faaliyet gösteren firmalarımızdan ve ilk 
yılını dolduran Tünelcilik Derneği’nin bireysel ve kurumsal üyelerinden 
kendilerine bahsedildiğinde ilgi daha da arttı. Yakın zamanda Türkiye’de 
ofis açacak veya yatırım yapacak sektör firmalarının haberlerini sıkça 
duymaya başlayacağız.

Dünya Tünel Kongresi’nde ITA Başkanlık Seçimi’nde 2 aday yarıştı. 
Adaylardan biri Almanya Ruhr Üniversitesi’nde görev yapan Prof.Dr. 

Markus Thewes’ti. Diğer başkan adayı ise dünyanın sayılı danışmanlık 
ve proje firmalarından biri olan Cowi’de görev yapan Danimarka’lı Prof. 
Dr. Soren Degn Eskesen’di. Genel kurul üyeleri arasında yapılan oylama 
sonucunda bir önceki dönem ITA başkan yardımcılığı görevini yürüten 
Prof. Dr. Eskesen 40’a karşı 17 oyla başkanlık yarışını kazandı.

Türk tünelciliği açısından önemli olan gelişme ise Aralık 2012’de 
İstanbul’da yapılan Tünelcilik Derneği ilk genel kuruluna ITA adına 
katılan heyette Prof. Dr. Eskesen’in de bulunmasıydı. Prof. Dr. Eskesen’in 
Tünelcilik Derneği’ni çok iyi tanıması ve dernek yönetim kurulu 
üyeleriyle iyi ilişkiler içinde olması ülke tünelciliğimiz açısından 
olumlu bir gelişmeydi. Yine Prof. Dr. Eskesen ile birlikte İstanbul’a 
gelen heyette bulunan ITA İcra Direktörü Olivier Vion ise aynı görevini 
sürdürmeye devam edecek.

Genel kurulda başkanlık seçiminin ardından başkan yardımcılıkları 
için de yeni bir seçim yapıldı. İtalya’dan Daniele Peila, Kanada’dan Rick 
Lovat, ABD’den Amanda Elioff ve Brezilya’dan Tarcisio Celestino başkan 
yardımcılığına seçildiler. Geçen yıl  Şanlıurfa’da bu yıl da İstanbul’da 
düzenlenen Tünelcilik ve Mikrotünelcilik Kısa Kursu’na eğitimci olarak 
katılan Prof. Dr. Daniela Peila’ın başkan yardımcılığına seçilmesi 
sektörümüz açısından bir başka olumlu gelişmeydi.

Tünelcilik Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Çopur,  
Türkiye’deki tünelcilik sektörü üzerine yabancı basına röportaj verirken
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WTC 2013 Cenevre’de kongre süresi boyunca 
büyük lobi faaliyetleri gerçekleştirilmişti. 
Ülkelerin tünelcilik temsilciliği görevini 
yürüten tünel dernekleri, kendi ülkelerinin ve 
firmalarının kulisini yaparak yeni iş ortaklıkları 
ve pazarlar oluşturma çabasındaydılar. Bunun 
için izlenen genel yol, kongrede ülke derneği 
adına bir stant satın alınmasıydı. Derekler, 
bu stantlarda üye firmalarının afişlerini, 
broşürlerini ve ürünlerini sergileyerek onları 
kongrede temsil edebilme ve kendi ülke 
tünelciliğindeki gelişmeleri duyurabilme 
imkanı bulabiliyorlardı.

Bir başka lobi faaliyeti ise ülke tünel 
derneklerinin sonraki yıllarda Dünya Tünel 
Kongresi’nin kendi ülkelerinde yapılabilmesi 
için uğraş vermeleriydi. Genel kurulda yapılan 
oylama sonucunda WTC 2016 ev sahipliğini 
ABD kazandı. Dünya Tünel Kongresi 2016 
yılında ABD San Francisco’da yapılacak.

Tünel Kongresi’nin 2014 organizasyonunu 
kazanmış olan Brezilya ve 2015 
organizasyonunu kazanmış olan Hırvatistan 
tünelcilik dernekleri ise ülkelerinde 
düzenleyecekleri organizasyona katılımın 
sağlanabilmesi için tanıtım faaliyetlerinde 
bulundular. Brezilya Tünelcilik Derneği 
standında kongrede yer almak isteyen 
kuruluşlara stand satışı da yapıldı.

WTC 2014 Brezilya Dünya Tünel Kongresi’nde 
stantlar için 3 adet sergi salonu bulunuyor. 
Tüm stantların satıldığı kongre için Tünelcilik 
Derneği, Cenevre’de hızlı bir karar alarak 
WTC 2014 Brezilya standını ziyaret etmiş 
ve burada 20 m2 stant satın alıp dünya 
tünelcilik sektörüne yön verenler arasında 
yerini ayırtmıştır. Dernekle birlikte tünelcilik 
sektörümüzdeki firmalarımızın afişleri, 
broşürleri ve CD’leri bu stantta sergilenebilecek 
ve iş bağlantıları sağlanabilecektir. Brezilyalı 

yetkilileri stantların 3’te 2’sinin Nisan 2013’e 
kadar satılabildiği, geri kalan stantların 
tamamının ise WTC 2013 Cenevre’de satıldığı 
ve şu an için boş yerin olmadığı belirtiliyor.

Mayıs ayında Brezilya’da yapılacak olan Dünya 
Tünelcilik Kongresi’ne, blimsel komitenin 
beklentilerinin de üzerine çıkılarak 553 adet 
bildiri başvurusu yapıldığı açıklandı. Yazarlar 
tarafından tercih edilen temel konuların 
“Yeraltı Yapılarının Planlaması ve Tasarımı”, 
“Tünelde Operasyon, Güvenlik, Uygulama, 
Rehabilitasyon, Renovasyon ve Bakım” ve 
“Saha Deneyimlerinden Öğrenimler” olduğu 
belirtildi. En yüksek katılım 219 bildiri 
ile Avrupa kıtasından. Güney Amerika’dan 
144, Asya’dan 132, Kuzey Amerika’dan 35, 
Avustralya’dan 17 ve Afrika’dan 6 adet bildiri 
başvurusu yapılmış durumda. 553 bildiri 
başvurusunun 6 adedi ise Tünelcilik Derneği 
üyeleri tarafından yapılmış bulunuyor.

bu stand 
Tünelcilik 

derneği adına 
kiralanmıştır.

dünya 
tünel konGresİ 
WTc 2014 
brezİlya’da yapılacak
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Geçen yıl Tünelcilik Derneği’nin desteğiyle AKATED (Altyapı 
ve Kazısız Teknolojiler Derneği) tarafından organize edilen 
‘’I. Tünelcilik ve Mikrotünelcilik Kısa Kursu” 4-5 Ekim 
tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenmişti.

Tünelciliğe yatırım yapan, projeler yürüten kamu kurum 
ve idarelerin yöneticileri, müteahhitler, müşavirler ve 
tedarikçilerden oluşan kurs katılımcıları, ülkemizin su, 
ulaştırma, enerji vb. alanlarında gerçekleşen projeleri ilk 
elden değerlendirme ve medeniyetin en güzel eserlerini 
yerinde görmek fırsatını yakalamışlardı.

Bu yıl ‘’II. Tünelcilik ve Mikrotünelcilik Kısa Kursu’’ Tünelcilik 
Derneği ve Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) 
işbirliğiyle 27-28 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlendi. 

Almanya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Belçika, İtalya, Bosna 
Hersek, Yunanistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Malezya, 

Kanada, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye’den olmak üzere 
15 farklı ülkeden 150 katılımcı ve konuşmacı kursta hazır 
bulundu.

Geçen yıl düzenlenen organizasyona oranla katılımcı 
profilinin yüksek olması ve kurs konularının derinliği 
organizasyonun çok daha başarılı geçmesinde ana 
etkenlerdi. 

Kısa kursta iki gün süresince konuşmacılar aşağıdaki konu 
başlıklarında sunumlarını yaptılar:

 İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cemal Balcı; 
Saha ve Laboratuar Araştırmaları

  İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuh Bilgin;  
TBM Seçimi, Tasarımı ve Performans Tahmini İlkeleri, 
Büyük Çaplı TBM Tünelciliğinde Karşılaşılan Problemler 

  İtalya Torino Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Daniela 

TünelcİlİK 
Ve mİKrOTünelcİlİK 
KıSa KurSu 
İSTanBul’da düzenlendİ

kursun İlk Gününe akated başkanı yasİn torun’un ve

tünelcİlİk derneğİ başkanı proF. dr. nuH bİlGİn’İn

açılış konuşmaları İle başlanıldı.

Peila; Çelik Boru Kemer ve Süren: Teknoloji ve 
Tasarım 

  İsviçre Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nden 
Prof. Dr. Georgios Anagnostou; EPB veya Slurry 
tip TBM’lerde Arın Duraylığının Analizleri

  Herrenknecht firmasından Lutz zur Linde; 
Altyapı-Servis Tünelciliği (Sulama, Atıksu, HES)

  E-Berk firmasından Özgür Savaş Özüdoğru; 
Disk Keski İmalatı, Farklı Formasyonlara Uygun 
Disk Malzemesi Seçimi, Görüş ve Öneriler

  Mates firmasından Taner Bilge; Aşınmaya Karşı 
Koruma ve TBM’lerde Sert Yüzey Kaplamaları

  İstanbul Üniversitesi’nden Dr. İbrahim Ocak; 
Şehir İçi Tünel Kazılarında Yaşanan Yüzey 
Oturmalarının Tahmini, Etkileri ve Çözüm 
Önerileri 

 Piramida İnşaat’tan Muammer Çınar; Gazlı 
Zeminlerde TBM Uygulamaları

 İKSA firmasından Fevzi Aksu; Mobil Laboratuar 
ile Şiltli Tünelcilikte Zemin-Pasa Şartlandırma 
Uygulamaları

 ICOP firmasından Cheng Chin Keong; 
Ortadoğu’nun Çoklu Kurplu En Uzun Atıksu 
Tüneli

 Ramboll firmasından Dr. Alun Thomas; 
Tünelcilikte Fiber Takviyesi, Püskürtme Beton 
ve Segmentler

 Soil ID firmasından Berrie Van Luijn; Tünelcilikte 
Su Sızdırmazlık

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Dr. Mücahit 
Namlı; Türkiye’de Mikrotünel Uygulamaları

 Smet firmasından Wim Smet; Uzun ve Kurplu 
Mikrotünel Uygulamaları

 İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hanifi 
Çopur; Kollu Galeri Açma Makineleri, Makine 
Seçimi, Performans Tahmini, Uygulamalar

Katılımcıların etkinlik sponsoru firmaların 

sergilerini gezebilme, iş bağlantıları kurabilme, 

yurtiçi ve yurtdışındaki tünel projeleri hakkında 

fikir alışverişlerinde bulunabilme, sektörün 

önemli isimleriyle tanışabilme ve kariyer fırsatları 

yakalayabilme imkanı bulacakları III. Tünelcilik 

Kısa Kursu 28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde 

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek tünelcilik fuarı 

olan Tunnel Expo Turkey - Tünel Yapım Teknolojileri 

ve Ekipmanları Fuarı kapsamında düzenlenecektir. 

Fuar ziyaretçileri aynı zamanda kısa kursa da 

katılabilme fırsatını yakalayabilecekler.
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Norveç Kralı V. Harald ve Kraliçe Sonja’nın himayelerinde bakanlar ve 
işadamlarından oluşan Norveç Heyeti, 5-7 Kasım 2013 tarihlerinde Türkiye’ye 
Resmi Ziyaret’te bulundular. 

Ziyaret kapsamında Çırağan Sarayı’nda 6 Kasım 2013 tarihinde Norveç Kralı 
tarafından bir resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, İstanbul Valisi Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın eşleriyle birlikte katıldığı resepsiyona özel 
davetlilerle beraber Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de katıldılar. 

Tarihi ziyarete istinaden resepsiyon öncesinde davetlilere bir müzik dinletisi 
sunuldu. Türkiye ile Norveç arasındaki dostluk ve işbirliğini daha da güçlendirecek 
bu özel buluşmada; dünyaca ünlü Türk neyzen Kudsi Ergüner ve beraberindeki 
müzisyenlerle birlikte Avrupa’daki geçmişi Ortaçağ’a uzanan çocuk korosu 
geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Sølvguttene (Gümüş 
Çocuklar) bir konser verdiler. Konserin ardından resepsiyona geçen davetlilere 
deniz ürünlerinden oluşan Norveç Mutfağı’ndan yemekler ve tatlılar ikram 
edildi.

Organizasyonun ikinci gününde Türkiye-Norveç İşbirliği Forumu’nun açılışı 
yapıldı. Açılış, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Monica Maeland, TOBB / 
DEİK adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ender 

Yorgancılar,Innovation Norway Başkanı Gunn Ovesen ve özel davetlilerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Tünelcilik Derneği üyelerinin de hazır bulunduğu açılış töreninde konuşma 
yapan Norveç Kralı 5. Harald ülkemizde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Bu büyük şehir Norveçlilere kendi tarihimizi de hatırlatmaktadır. 
Bazı Vikingli atalarımız vareg muhafızlarına katılarak servet peşinde buralara 
kadar gelmişlerdi. Norveçlilerin ilk kez İstanbul’un sunduğu fırsatları 
keşfetmesinin üzerinden neredeyse bin yıl geçmiştir. Norveç heyeti ve iş 
dünyası temsilcileri yalnız İstanbul’un değil bir anlamda Türkiye’nin tamamının 
taşıdığı önemin farkındadır” dedi.

Kral V. Harald, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmekte olduğunu ancak 
potansiyelin çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Türkiye’nin küresel ve 
ekonomik bir oyuncu olarak rolünün Norveçliler tarafından farkında olunduğunu 

belirterek, Türkiye’nin G-20 üyeliğine ve Norveç’in dünya ekonomileri arasında 
23. sırada bulunduğuna dikkat çekti.

Kral V. Harald, “Norveç’in kıyı şeridi ve peyzajı oldukça zorludur. Tünel, yol, 
hidroelektrik santrali inşası ve özellikle gemiler için yapılan harcamalar 
gereklilik ifade etmektedir. İlk kez Norveç’te bir alt yüklenici olarak bir 
Türk firması yol-tünel ihalesine katılmış. Umuyorum ki bu forumda yapılan 
konuşmalar yapıcı ve ilgi çekici olacaktır.” dedi.

Norveç’in zorlu çevresel koşullarına değinerek inşaat ve kentleşme projelerinin 
hem iklimle ilgili farkındalığı hem de iklimin etkili bir şekilde gündeme 
yansıtılmasını sağladığını dile getirerek, altyapı ve mimarlık projelerine dikkat 
çekti.

Açılış töreninin ardından denizcilik, mimarlık ve tünelcilik alanlarında 
seminerler düzenlendi. Bu seminerlerden biri olan Tünel Teknolojisi 2013; 
Tünelcilik Derneği ve Norveç Tünelcilik Derneği işbirliğiyle düzenlendi. Tünel 
Teknolojisi 2013 çalıştayının açılış konuşmasını Norveç Sanayi ve Ticaret 
Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Türk kökenli Dilek Ayhan yaptı. Tünelcilik 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuh Bilgin ve Norveç Tünelcilik Derneği Başkanı 
Heidi Berg’in açılış konuşmalarının ardından konuşmacılar aşağıdaki konu 
başlıklarında sunumlarını yaptılar:
 SINTEF’ten Prof. Dr. Eivind Grøv; Norveç Tünelciliğine Giriş
  İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuh Bilgin; Türkiye’de Su Gücü ile 

İlintili Tünelcilik Projeleri
 Norconsult firmasından Thomas Mathisen; Norveç Tünelciliğinde Göl 

Musluğu Teknolojisi
 Statkraft firmasından Øystein Lilleland; Norveç Hidroelektrik Gücü
 İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuh Bilgin; Kargı HES Projesi
 Statkraft firmasından Emre Erdoğan; Türkiye ile Norveç Arasında Kargı HES 

Projesinde İşbirliği
 Leonhard Nilsen & Sønner firmasından Ruth G. Haug; Yeraltını Faydalı Hale 

Getirebilmek, Norveç Metodu
 Vianova firmasında Heidi Berg; Altyapı Projelerinde 3 Boyutlu Modellemenin 

Kullanımı
 Geofrost firmasından Anne Lise Berggren; Tünelcilikte Zemin Dondurma
 İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hanifi Çopur; İstanbul’da 

Mikrotünelcilik Projeleri
  SINTEF’ten Prof. Dr. Eivind Grøv; Norveç Tünelciliğinde Su Kontrolü
  Leonhard Nilsen & Sønner firmasından Frode Nilsen; Norveç’te HES’lerin 

İyileştirilmesi ve İnşa Örnekleri
  GMA firmasından Ivar Frode Andersen; Tünellerde Su Geçirmezlik için 

Sistemler ve Ekipmanlar

türkİye-norveç İşbİrlİğİ Forumu  
kapsamında İstanbul’da yapıldı

Tünel TeKnOlOjİSİ  
2013 ÇalıŞTaYı 



Uluslararası Tünelcilik Birliği 
ITA tarafından desteklenen 
Uluslararası Tünelcilik Ödülleri 
töreninin dördüncüsü bu yıl Kasım 
ayında Londra Grosvenor House 
Hotel’de yapılıyor. 
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Londra’da 26-27 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan Tünelcilik Seminer 
ve Konferansı kapsamında yapılacak ödül töreninde, farklı kategorilerde aday 
gösterilen finalistlerin kazananları açıklanacak.

Proje kategorisindeki ödüller; 

� Yılın Özel Tünelcilik Projesi

� Yılın Projesi (500 milyon Doları’n Altında)

� Yılın Büyük Projesi (500 milyon Dolar’ın Üzerinde)

Teknik kategorideki ödüller;

� Yılın Ürün/Ekipman İnovasyonu

� Yılın Teknik İnovasyonu

� BIM/Tasarım Yazılımının İnovatif Kullanımı

� Zemin Araştırma ve Görüntüleme

Yönetim kategorisindeki ödüller;

� Yılın Çevresel İnisiyatifi

� Yılın Güvenlik İnisiyatifi

� Yılın Genç Tünelcisi

� Yaşam Boyu Başarı

Şirket kategosisindeki ödüller;

� Yılın Tünel Tasarım Firması

� Yılın Tünelcilik Müteahhidi 

� Yılın Tünelcilik İşvereni

Uluslararası Tünelcilik Ödülleri töreninde teknik kategoride yer alan Yılın 
Ürün/Ekipman İnovasyonu Ödülü finalistleri arasında Türkiye’den bir çalışma 
da bulunuyor.  Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden “Kaya Saplamasında 
Korozyonun Önlenmesi: Termoset Polimerlerle Kaplama” başlıklı çalışma 7 
finalistle beraber Yılın Ürün/Ekipman İnovasyonu Ödülü’nü kazanmak için 
yarışıyor. Kazananları 26 Kasım 2013 tarihinde açıklanacak.

‘Yılın TünelcİlİK ödüllerİ’
törenİ londra’da yapılacak



Sadece İstanbul’da çok yakın zamanda 185 
km Metro Tüneli, 47 km de atık su tüneli gibi 
altyapı tünellerinin açılması beklenmekte ve bu 
faaliyetlerin parasal değeri ise 10 Milyar Avro’yu 
geçmektedir.

Boğaz tünel otoyol geçiş projesi çoktan başladı bile, 
14 Bar basınç altında açılacak tünelde kullanılacak 

makine bir teknoloji harikası. Sadece İstanbul değil 
bütün Türkiye bir tüneller ağı ile örülüyor. Bugün 
1000’e yakın HES projesinin yapımı gündemde ve 
bunların önemli bir kısmında da tünel var. Çok zor 
şartlarda açılan tüneller birçok yan kuruluşları bir 
araya getirmiş ve Türkiye yerli ve yabancı firmaları 
belirli noktalarda buluşturarak bir odak noktası 
haline gelmiştir.

Teknoloji ve bunun paralelinde ilgili kuruluşlar 
o kadar hızlı gelişmeler içerisinde kaldıki belirli 
zamanlarda bunları bir araya getirip ürünlerini 
sergiledikleri, sorunlarını tartıştıkları ortamlar 
yaratmak artık kaçınılmaz oldu. 28 - 31 Ağustos 
2014 tarihleri arasında yapılacak olan tünelcilik 
fuarı işte bu düşüncelerden ortaya çıktı. Makine 
imalatçılarını, tedarikçilerini, kimyasalcılarını, tünel 

emniyeti ile ilgili firmalarını, yüksek kaliteli beton 
imalatçılarını ve ilgili daha birçok kuruluşu bir 
araya getirmek, problemlerin tartışıldığı ortamlar 
yaratmak heyecanı çıkış noktası oldu. Eğer bu konu 
ile ilgili bir eğitim gündeme gelmeseydi bu coşkulu 
girişim bir noktada eksik kalacaktı. Bu konuda 
Tünelcilik Derneği üzerine düşen görevi üstlendi 
ve fuarda aynı zamanda bir eğitim kursunun 
da yapılması planlandı. İlgili kişilerin çok uygun 
fiyatlarla katılabileceği bu kısa kurslarda yerli ve 
yabancı eğitmenlerin yardımıyla, Türkiye’deki gibi 
karmaşık bir jeolojide tünel açılırken karşılaşılan 
sorunlar ele alınacak ve bu konuda temel bilgilerle 
birlikte en yeni gelişmeler tartışılacaktır.

Diğer önemli bir husus da tünelcilik ve madencilik 
faaliyetlerinin çok yakından birbirleri ile ilişkili 
olmasıdır. Kazı, tahkimat, pasa nakli, havalandırma 
ve iş emniyeti - güvenliği gibi konular ortak ilgi 
alanlarıdır. Düzenlenen fuar maden sektörünü de 
şüphesiz çok yakından ilgilendirecektir.

Hazırlanacak sergi kataloğunun ve kısa kurs ders 
notlarının, bir el kitabı gibi bir sonraki seneye 
kadar ilgililerin elinden düşmeyeceğine eminiz.

Uzun yıllar periyodik olarak yapılması düşünülen 
bu fuarcılık girişiminin tüm sektöre hayırlı olması 
dileği ile.

Büyüyen Türkiye içerisinde tünelcilik sektörü 
oldukça hızlı bir gelişim göstermektedir. 
Günümüzde Türkiye, dünyada en fazla tünel açılan 
ülkelerden biri haline gelmiştir. Sadece İstanbul 
değil, tüm Türkiye karayolu ve demiryolu projeleri 
kapsamında bir tüneller ağı ile örülürken yapımı 
gündemde olan 1000’e yakın HES projesinin 

önemli bir kısmında da tüneller bulunmaktadır. 
Zorlu şartlarda açılan tüneller birçok yan kuruluşu 
bir araya getirirken, Türkiye’de yerli ve yabancı 
firmaları belirli noktalarda buluşturarak bir odak 
noktası haline gelmiştir.

Bu odak noktasının yarattığı ihtiyaç doğrultusunda 
Tünelcilik Derneği, 28-31 Ağustos 2014 tarihlerinde 

İstanbul Fuar Merkezinde, Tunnel Expo Turkey – 
Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nı 
gerçekleştirecektir.

Tunnel Expo Turkey, Türkiye’de düzenlenen ve 
sadece tünel yapım teknolojileri alanına yönelik 
benzersiz bir fuardır. Bu sebeple dünyanın çeşitli 

ülkelerinden yüksek kalite arayan, alanında uzman 
profesyoneller ve şirketlerin yanı sıra konu uzmanı 
akademisyenler, kamu  kuruluşları yetkilileri, karar 
vericiler ve özel sektör temsilcilerinin katılımları 
bekleniyor. Bu yönüyle söz konusu fuar ülkemizin 
tanıtılmasına katkı sağlamanın yanında tünelcilik 
ile ilgili ürünlerin sergilendiği, sorunların tartışıldığı, 

yatırım ve işbirliği bağlantılarının yapılabileceği 
bir ortamın ilk kez uluslararası düzeyde ve çok 
paydaşlı olarak gerçekleşmesini sağlayacaktır. 
Bu noktada ülkemizin kurumsal gücü, akademik 
ve sektörel bilgi birikimi ve deneyim paylaşımı 
da bu fuarın gerçekleşmesinde ve sürdürülebilir 
olmasındaki en önemli etmenlerden olacaktır.

TürKİYe’nİn İlK Ve TeK 
TünelcİlİK Fuarı’nı  
tünelcİlİk derneğİ Gerçekleştİrecek

Büyüyen Türkiye içerisinde tünelcilik sektörü oldukça hızlı bir gelişim 
göstermektedir. Bugün Türkiye, dünyada en fazla tünel açılan ülkelerden biri 
haline gelmiştir.

proF. dr. nuH bİlGİn

tünelcİlİk derneğİ başkanı
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İstanbul Fuar Merkezi modern fuar alanı, konumu, 
etkileyici sergi salonları, çok sayıda konferans 
salonu ve geniş dış mekan sergi alanlarının yanı 
sıra inşaat sektöründe sahip olduğu geleneği ile 
bu fuar için en uygun sergi alanı olması sebebiyle 
tercih edilmiştir.

Bunlara ek olarak, International Tunnelling 
Association (Uluslararası Tünelcilik Derneği) gibi 
bir derneğin bu fuar bünyesinde aktif olarak yer 

alması ve fuarın duyurulması konusunda vermiş 
olduğu destekler konu ile ilgili önemli kazanımlar 
sağlayacaktır.

Ziyaretçilerin Hedef Kitlesi

� İnşaat şirketleri
� Tasarım firmaları
� Kamu Kurumları ve Üst Düzey Kuruluşlar
� Mühendisler, mimarlar, arazi mühendisleri, 

teknik uzmanlar
� İş makinesi, ekipman ve çeşitli araç-gereç 

bayileri ve distribütörleri
� Satın alma şirketleri ve konsorsiyumları
� İş güvenliği teknisyenleri
� Danışmanlık firmaları
� Belgelendirme kuruluşları
� İş makinesi ve araç-gereç kiralama şirketleri
� Kamu idareleri ve denetim kurumları 

bünyesindeki teknisyenler ve yetkililer
� Üniversiteler ve mesleki eğitim merkezleri

KATILIMCI PROFİLİ

Ürün Grupları

Tünel Açma Makineleri ve Ekipmanları

� Tünel Açma Makineleri (TBM)
� Kazı Makineleri
� Tünel Malzeme Taşıma ve İşleme Mak.
� Öğütme Makineleri
� Tünel Havalandırma ve Soğutma Sistemleri
� Boru İtme ve Çıkış Şaftları
� Tünel Sinyalizasyon Sistemleri
� Tünel Denetim Sistemleri
� Sıvı Taşıma Sistemleri
� Tünel Kontrol Sistemleri
� Tünel Jumboları
� Kaya Delme Matkapları
� Mikro Tünel Makinaları ve TBM`ler
� Kaya Delme Makine ve Ekipmanları
� Yatay Sondaj Makinaları ve Ekipmanları
� Vibrasyonlu Kırıcılar
� Enjeksiyon Makinaları ve Parkerler
� Kazıyıcı Uç Ekipmanları
� Sondaj Makinaları
� Şemsiye Kemer Sistemleri
� Döner Başlıklı Tünel Açma Makineleri
� Tünel İnşaat Şirketleri
� İtme Boruları
� Makine ve Araç - Gereç Kiralama Şirketleri
� Boru İtme Ekipmanları
� Püskürtme Beton Pompa Araçları ve Ekipm.
� Ekskavatörler
� Loderler ve Beko Loderler
� Skreyperler
� Dozerler
� Greyderler
� Toprak düzeltme ve sıkıştırma Makinaları
� Ağır Taşıyıcılar
� Ceraskallar ve Vinçler
� Yüzey Kaldırıcı ve Kesicileri
� Asfalt Makinaları
� Trençler ve Kanal Kazıcı Makinaları
� Delme, Kazık Çakma ve Çıkartma Makinaları
� Çelik Donatıları bükme, kesme, kaynaklama
� El Aletleri
� Ankraj Ekipmanları

� Konvansiyonel Tünel Ekipmanları

� Tünel İçi Taşıma Ekipmanları

� Tünel Kalıpları

� Tünel Ray Sistemleri

� Elektrikli ve Dizel Lokomotif Ürünleri

Asfalt Yapım Makineleri ve Ekipmanları

� Asfalt Kimyasalları

� Asfaltla ilintili petrokimyasal ürünleri

� Asfalt Kaplama / Dekoratif Asfalt

� Asfalt Ekipmanları & Makinaları

� Asfalt Örtü Tabakaları

� Asfalt, Emülsiyon ve Bitüm

� Kazma, Yıkma, Hafriyat Makineleri

� Jeoteknik Parça ve Teknolojileri

Beton Makineleri ve Ekipmanları

� Hazır Beton, Çimento, Agrega Üreticileri

� Kamyonlar Ve Çekiciler Ve Damperler

� Transmikserler, Pompalar, Silobaslar

� Kimyasallar, Mineraller Ve Hammaddeler

� Kazma, Yükleme, Delme, Çakma, Dekapaj

� İskele Ve Kalıp Sistemleri

� Beton Yol, Tünel Ve Kanal İnşaat Mak.

� Hazır Beton, Çimento Ve Harç Hazırlama

� Taş, Çakıl, Kum, Kireç, Alçıtaşı, Çimento

� Agrega Ve Eleme Tesisleri

� Yapay Taş Üretim Tesis Ve Ekipmanları

� Kaldırıcı, Yükseltici Ve Taşıyıcı Sistemler

Altyapı Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park 

Sistemleri

ALTYAPI

� Yol Yapımı ve Onarımı

� Ray Teknolojisi

� Tünel Teknolojisi

� Yol Ekipmanları

� Yol İşaretleri

TRAFİK YÖNETİMİ
� İletişim

� BTS teknolojisi

� Akıllı kart teknolojisi

� Uyarı sistemleri

� Trafik Kontrol Sistemleri

GÜVENLİK
� Trafik İşaretleri

� Trafik Işıkları

� Bariyer Sistemleri

� Hız Göstergeleri

� Acil Durum Sistemleri

Tünel Scada Yönetim Sistemleri

� Tünel Havalandırma Sistemi

� Tünel Aydınlatma Sistemi

� UPS ve Jeneratör Acil Durum Güç Sist.

� Yangın algılama ve söndürme Sist.

� Olay Algılama Sistemi

� Tünel Trafik Kontrol Sistemi

� Değişken mesaj işaretleri

� Araç sayımı yapılması

� SOS Acil Durum Telefon Sistemi

� Tünel Güvenlik Ekipmanları

� AG ve OG Enerji Dağıtım Sistemi

� Tünel içi ve dışı Kamera İzleme Sist.

� Hız ve trafik şerit kontrol işaretleri

� Meterolojik Sistemlerin İzlenmesi

Diğer İlgili Ekipman ve Donanımlar
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E-Berk ile JTSC Arasında Anlaşma İmzalandı
Japonya’nın önde gelen tünelcilik firması Japan Tunnel 
Systems Corporation (JTSC)  ile yerli üretici firma 
E-Berk arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. 
Yapılan anlaşmaya bağlı olarak E-Berk; Türkiye dışında 
20 farklı ülkede JTSC’nin satış ve servis hizmetlerini 
yürütecek.

Ishikawajima Heavy Industries (IHI) ve JFE Engineering gruplarının 2010 
yılında yaptıkları işbirliğiyle kurulan JTSC, standart, mikro ve özel tasarım 
TBM’leri kendi tesislerinde tasarlayıp üretebilmektedir. 1853 yılında kurulmuş 
olan IHI Grup; 1960 yılından beri 1200’den fazla TBM üretmiş durumdadır. IHI, 
üçlü kesici kafa, dikdörtgen ve kare tipli kesici kafa, 360° dönebilen kesici kafa 
ve çift kalkanlı TBM gibi tasarım harikalarıyla dünya çapında bir üne sahiptir.

1993 yılından itibaren Türk metal sektörüne hizmet vermekte olan E-Berk 
Makina ve Metalurji, 2002 yılından itibaren Tünel Açma Makinelerinin (TBM) 
yedek parça sağlayıcısı olarak faaliyetini sürdürüyor. Ar-Ge çalışmalarına büyük 

önem veren E-Berk, tünel açma 
çalışmasının yapılacağı zeminin 
jeolojik koşullarına göre bünyesinde 
bulundurduğu ısıl işlem tesisinin 
avantajı ve yılların getirdiği tecrübe 
ile kesici disklerin, tungsten karbürlü 
keskilerin ve diğer yedek parçaların 
üretimine devam etmektedir.

Tünelmak’ın Yerli Üretim Adroit’leri

Yıldırım Hidrolik’in beton sektörü için yaptığı makine 
revizyon ve yedek parça imalatlarından kazandığı 
deneyimlerini makine üretimine yansıtma amacı 
ile kurduğu Tünelmak, tünel makineleri ile inşaat 
sektörüne hizmet vermektedir. Tünelmak’ın, merkezi 

ve üretim tesisi İstanbul’da bulunmaktadır. Ankara Bölge Müdürlüğü ile tüm 
Türkiye’ye yedek parça satış ve servis hizmeti sağlamaktadır.

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi kuralları çerçevesinde üretim yapan 
Tünelmak’ın ürün gamı içerisinde yer alan 430 serisi Adroit marka ürünü, 
püskürtme beton makineleri olarak tasarlanmıştır. Hidrostatik yürüyüş 
sisteminin yanı sıra (4x4); ön tekerlek kontrolü - belden kırma - yengeç 
yürüyüş, hareket kabiliyetlerine sahiptir. Yol ve arazi şartlarına göre tavşan 
- kaplumbağa vites seçenekleri mevcuttur. Hidrostatik sistem sayesinde 
değişken debili pompa ve motor ile maksimum hız - maksimum tork elde 
edilebilmektedir.  Tünellerde, madenlerde, otoyollarda şev, palya ve yüksek 
tepeli eğimlerde kullanılabilen Adroit 430 serisi makineler 26 - 30 m3/s 
püskürtme beton basma kapasitesine sahiptirler.

Ankara-İstanbul  Hızlı Tren Projesi’ne Sandvik’ten 
7 Adet Kaya Delme Makinesi
Bayburt Grup; Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 
kapsamında 10 km’lik tünelin kazı işlerinde 
kullanılacak kaya delme makinelerinin seçiminde 
Sandvik’i tercih etti.

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamındaki Doğançay Ripajı İlk Kısım Ali 
Fuat Paşa-Doğançay Kesimine Ait Altyapı İnşaat Yapım İşi ihalesini Bayburt 
Grup bünyesindeki Şenbay -Özgün Madencilik ortak girişimi kazanmıştı. TCDD 
Genel Müdürlüğü ile Şenbay-Özgün Madencilik ortak girişimi arasındaki 

sözleşme 10 Mayıs 2013 tarihinde imzalanmıştı. Sakarya’nın Geyve ilçesinde 
açılacak olan tünellerin kazısında 7 adet Sandvik marka kaya delme makinesi 
kullanılacak. Makinelerin 5 tanesi Sandvik DD321-40 modelinden, 2 tanesi 
ise Sandvik DT820s modelinden tercih edildi. Makinelerin kazı yapacağı tünel 
güzergahında silttaşı, kiltaşı ve çamurtaşından oluşan kırıklı, çatlaklı zayıf 
kayaç türleri bulunuyor. 

Bayburt Grup’un Sandviki tercih etmesinin nedeni sorunsuz çalışması ve kolay 
kullanılabilmesidir. Diğer bir önemli neden ise Sandvik’in Türkiye’de yüksek 
kalitede servis ve destek hizmeti veren bir ağa sahip olmasıdır.

Çelik Tel Üreticisi Bekaert Yeni Ürünlerle Dramix 
Uygulamalarını Geliştirdi

Şimdiye kadar çelik tel donatılı beton uygulamaları, 
tüm donatılı betonların ancak %1,4’nü kapsıyordu. 
Ancak geliştirilen yeni çelik teller ile donatılı beton 
uygulamalarının %100’ü hedeflenmektedir.

Bekaert tarafından geliştirilen 3D modeli çelik teller, klasik uygulamalarda 
kullanılmaya devam ederken, 4D telleri 1800 MPa’ya ulaşan yüksek çekme 
kopma dayanımları ve yeni ankrajları ile klasik donatı yanında prekast segment 
betonlarda kullanım imkanını doğurmuştur. 5D telleri ise 2300MPa çekme 
dayanımları ile radye temeller, prekast segment betonlar ve kazıklar üzerine 
oturan betonlarda klasik donatı olmaksızın kullanım imkanı sunmaktadır.

Bu alanlarda yapılan uygulamalar, Ekim 2013 tarihinde Ankara ve İstanbul’da 
yapılan 2 teknik toplantıda  ele alındı. Bekaert pazarlama müdürü Hendrik 
Thooft, dizayn mühendislerine ve uygulamacılara 4D ve 5D ile yapılan 
dizaynları ve temel prensipleri anlattı.

Önümüzdeki günlerde karma donatılı betonların dizaynı ve uygulamaları, 
Bekaert tarafından yeni seminerlerle mühendislerin ilgisine sunulacak.

İKSA’nın Yeni Tesisi Ordu’da Açıldı

İnşaat sektöründe ithale dayanan beton katkı 
maddelerinin ulusal kimya teknolojisi ile üretimini 
gerçekleştirmek ve ithal ikamesi oluşturmak amacı ile 
1978 yılında faaliyetine başlayan İKSA Beton ve Yeraltı 
Kimyasalları, Ordu’nun Fatsa ilçesinde yeni üretim 

tesisini kurdu.

Ankara - Lalahan Belediyesi sınırları içindeki merkez tesisinde 15.000 ton/
yıl kapasiteyle üretim yapan İKSA, yeni faaliyete geçen tesisinde 20.000 
ton/yıl kapasiteyle üretim yapabilmektedir. Tesisin Ordu’da kurulmasının 
nedenleri arasında Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yürütülen 
altyapı ve madencilik projeleri bulunuyor. Tesis, konumu sayesinde hammadde 
kaynaklarına ulaşım ve ürünlerin proje bölgelerine ikmali açısından önemli 
avantajlara sahip durumdadır.

Yerli üretici İKSA’nın Ordu tesisinde alkali ve alkalisiz püskürtme beton 
katkıları ile süper akışkanlaştırıcı hazır beton katkı maddeleri üretilmektedir.

BASF, Yapı Sektöründe Sunduğu Ürün ve 
Çözümleri Yeni Global Markası Master Builders 
Solutions Altında Topladı.

BASF, Master Builders Solutions markasını Rusya, 
Türkiye, Kazakistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri 
olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 

ülkelere sundu. BASF’nin sektördeki konumunu güçlendiren bu marka, şirketin 
tüm yapı sektörüne özel ürün ve çözümler sağlama taahhüdünü simgeliyor. 
Daha önce Asya Pasifik bölgesinde tanıtılan Master Builders Solutions markası, 
2014 yılının ikinci çeyreğinin sonu itibarıyla tüm dünyaya sunulmuş olacak.
Master Builders Solutions, aralarında Master Builders®, Glenium® ve Ucrete®’nin 
de bulunduğu alanında uzman birçok 
başarılı markayı bir araya getiriyor. Yeni 
marka, yapı sektörüne ait yüzyılı aşkın 
bir inovasyon geleneğini yansıtıyor. BASF 
Yapı Kimyasalları Bölümü Başkanı Dr. 
Tilman Krauch, “Master Builders Solutions 
markasını oluştururken, teknolojileri ve 
fonksiyonları küresel ölçekte bir arada 
kullanabilme kabiliyetimize odaklandık. 
Böylece, müşterilerimizin inşaat 
alanındaki zorluklarını karşılayacak özel 
çözümler oluşturuyoruz” dedi.

sektörden Haberler

2.

3.

6.
4.

1.

5.

60  �  Tünel Dergisi  �  www.tunelder.org.tr Tünel Dergisi  �  www.tunelder.org.tr  �  61



Hidromek AŞ. (HMK) 18 Kasım 2013 tarihinde 
Japonya’da yerleşik Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. (MHI) firmasıyla Motor Greyder işini devralmak 
üzere anlaşmıştır.

Türkiye Pazar lideri Hidromek, Kazıcı Yükleyici ve 
Hidrolik Ekskavatör ürün gamını kendi markası 
altında Ankara ve İzmir’de yerleşik tesislerinde 
üretmektedir.

Bu anlaşmayla, Hidromek MHI’den zemin 
tesviyesi, yol inşaatı, kar mücadelesi gibi önemli 
faaliyetlerin ifasında yeri doldurulamayacak bir 
ürün olan dünyada kabul görmüş Motor Greyder 
işini devralmaktadır. Anlaşma kapsamında MHI’nin 
tüm tasarım ve üretim know-how’ı, teknolojisi 
ve satış sonrası operasyonlarının yanı sıra MHI 
ürünlerinin şimdiye kadar üretilerek dünyaya 
dağıtıldığı Tayland’da yerleşik üretim tesisi olan 
MHI-Pornchai Machinery Co., Ltd. firmasının 

tüm hissesi de yer almaktadır. Bu anlaşmayla 
Hidromek Motor Greyderlerin ürün geliştirme, 
üretim, dağıtım ve servis ihtiyaçlarını yapabiliyor 
olacaktır.

Bu anlaşma her iki tarafın menfaatlerini en üst 
düzeyde tatmin etmektedir; MHI tarafından ana iş 
yetkinliklerine odaklanma sağlanırken Hidromek 
tarafında güçlendirilmiş bir ürün gamıyla yeni 
pazarlara açılarak satış ve ihracatın büyütülmesi 
sağlanacaktır. Hidromek dünyaca tanınmış 
bu Motor Greyder hattını kendi ürün gamına 
dâhil ederek müşterilerine daha geniş bir ürün 
yelpazesi sunabilmenin yanında mevcut Kazıcı 
Yükleyici ve Hidrolik Ekskavatör ürünlerini de 
Asya ve ASEAN pazarlarına sunacaktır. Bu stratejik 
hamle Hidromek’in 10 senelik büyüme planını ve 
İş Makinalari sektöründe global bir marka olma 
hedefini desteklemektedir.

Hidromek sözkonusu devralma kapsamında 
MHI’ın Tayland’daki üretim operasyonlarını 
mevcut çalışanlarını muhafaza ederek devam 
ettirecektir. Dünya çapındaki nihai müşterilere 
her türlü destek Hidromek’in kendi dağıtım ağının 
yanı sıra, koşullar el verdikçe MHI’nin mevcut 
ilişkileri de kullanılarak sağlanacaktır.

Bu anlaşma doğrultusunda MHI, Motor Greyderlere 
bir süre daha üretim için gerekli parça ve aksamın 
yanı sıra teknik destek sağlayacak ve belirli 
bir süre boyunca Japonya’daki müşterilere satış 
sonrası hizmeti sunacaktır. Belirtilen bu sürelerin 
bitiminde tüm bu faaliyetler tamamen Hidromek 
tarafından yerine getirilecektir.

Bu devralmanın Hidromek’in iş makinası 
sektöründe dünya markası olma vizyonunun 
hayata geçirilmesi yönündeki harika yolculuğunda 
önemli bir kilometre taşı olacağı şüphesizdir.

Hidromek, Japon Mitsubishi Heavy Industries’in Tayland’da yerleşik greyder 
üretim tesisini ve tüm tasarım, üretim, know-how, teknolojisi ve satış sonrası 
hizmetleriyle birlikte satın aldı. Yeni yatırımla birlikte ürün gamını genişletecek 
olan Hidromek, global pazarlardaki gücünü daha da artıracak.

Japon devİnİn Greyder 
bölümünü satın aldı
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