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Tünel dergisinin ikinci sayısını sizlere sunmanın heyecanı içersindeyiz. 

Derneğimizin ana amaçlarını, bu alanda çalışan arkadaşlarımızın 

birbirleriyle daha iyi iletişim içersinde olmasının sağlanması, yapılan 

projelerin tanıtılması ve eğitim programlarının hazırlanması gibi 

özetliyebiliriz. Bir dergiyi çıkarmayı da bu amaçlara en uygun yol olarak 

seçtik.

Dergimiz ilgilenen tüm kişilere ücretsiz olarak yollanmaktadır, ayrıca 

dergiye elektronik ortamda www.tunelder.org.tr adresinden de ulaşmak 

mümkün. Bu vesile ile Tünelcilik Derneği’nin son üç ayda yaptığı 

faaliyetleri ve aldığı kararları aşağıda ki gibi özetleyebilirim:

•  29-30 Kasım tarihleri arasında, Haliç Kongre Merkezi’nde Maden 

Mühendisleri Odası ile beraber 3. Uluslararası Yeraltı Kazıları 

Sempozyumunu başarı ile geçekleştirdik. Sempozyuma 400 e yakın 

ilgili katıldı. Toplantıda 70 bildiri sunuldu ve bildiriler bir kitap 

halinde yayınlandı.

•  28-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Yeşilköy, İstanbul Fuar 

Merkezi’nde Tunnel Expo Turkey adlı bizim de desteklediğimiz 

bir fuar yapılıyor ve derneğimiz bu fuarda tünelcilik ile ilgili 

güncel konuları içeren bir kısa kurs düzenleyecek. Geçici programı 

internet sayfamızda yayınladık. Kısa kurs 3 gün sürecek ve herkesin 

katılabilmesi içini katılım ücretini mümkün olduğunca uygun tuttuk.

•  Mayıs ayında ITA’nın Brezilya’da yapacağı Dünya Tünel Kongresine, 

Derneğimizin üyeleri 6 bildiri ile katılıyorlar ve orada 25 metre karelik 

bir standımız olacak. Bu standı Türk Pavyonu haline dönüştürüyoruz, 

isteyen kuruluşları, afiş ve ilanlarla orada tanıtacağız.

•  Her yıl tünelcilik konusunda yapılan en iyi yüksek lisans ve doktora 

çalışmasına derneğimiz ödül verecek. Ayrıca periyodik olarak yapılan 

Dünya Tünel Kongrelerine, bidiri (sözlü veya poster) ile katılan 

her üyemizin katılım masraflarının belirli bir kısmını derneğimizin 

karşılamasına karar verdik.

Görüyorsunuz herşey sizin için, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.
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Cİndere barajı 
YENİCEKENT 
İLETİm KANALI
Cindere Barajı’nda toplanan suyu Pamukkale 
Ovası ile buluşturacak tüneller, bölgenin tarımsal 
sulama ihtiyacını karşılayacak
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Denizli’nin 9 yıllık hasreti olan Yenicekent İletim 
Kanalı Projesi’nin temeli 2012 yılının Nisan ayında 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
tarafından atılmıştı.  Boydak Holding iştiraklerinden 
HMP İnşaat tarafında yürütülen Yenicekent İletim 
Kanalı İnşaatı Projesi; Denizli ili Güney ilçesi 
Büyük Menderes nehri üzerinde bulunan Cindere 
Barajı mansabında bulunmaktadır. Bu proje ile 
Cindere Barajı kuyruk suyu yapısından alınacak 
olan 50.1 m3/sn su, açık kanal ve tünel vasıtası 
ile Pamukkale-Gölemezli (10.556 ha) ve Buldan 
(4.600 ha) ovalarına taşınarak toplamda 15.156 
ha’lık bir alanın cazibe ile sulanmasını sağlayacaktır. 
Mevcut durumda Pamukkale-Gölemezli ovaları 
pompaj ile sulanmakta ve bu pompaj sonucunda 
çok ciddi elektrik tüketimi yaşanmaktadır. Projenin 
12.712. m’lerinde yine bir santral binası ile elektrik 
üretimi yapılarak ülke ekonomisine yeni bir katkı 
sunulacaktır. 

Projeye Dair Teknik Bilgiler:

İhale Bedeli: 61.267.757,18 Tl

İşveren Kurum: DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

Kontrolörlük: DSİ 21.Bölge Müdürlüğü 212.Şube 
Müdürlüğü

Yüklenici Firma: HMP İletişim İnşaat Enerji Taah. 
San. Ve Tic. A.Ş.

Alt Yüklenici Firma: Güç Grup Yapı İnş. Hafr. Müh. San. 
Ve Tic. A.Ş.

Yenicekent İletim Kanalı Debisi: 50,10 m3/sn

Yenicekent İletim Kanalı Uzunluğu: 15.922,00 m

T1 Tüneli Uzunluğu: 2.108 m

T2 Tüneli Uzunluğu: 2.370 M

T1 ve T2 Tünelleri İç Çapı: 5,20 m

T3 Tüneli uzunluğu: 780 m

T3 tüneli iç çapı: 3,00 m

Trapez kesit kanal uzunluğu: 5.005 m

Dik kesit beton kanal uzunluğu: 6.655 m

Yenicekent İletim Kanalı İnşaatına 2012 
yılı ortalarında başlanmış olup Güç Grup 
Yapı tarafından yürütülmekte olan inşaat 
çalışmaları gece ve gündüz olmak üzere çift 
vardiya sistemi ile devam etmektedir. Güç 
Grup Yapı şantiye şefi Bayram Arif Bayraktar’ın 
verdiği bilgilere göre proje toplamda 15.212 
m uzunluğunda olup; bunun 5.258 m’si tünel, 
9.954 m’si ise açık kanal olarak tasarlanmıştır. 
Projede 3 adet tünel bulunmaktadır. T1 

tüneli 2.108 m uzunluğunda, T2 tüneli 2.370 
m uzunluğunda ve T3 tüneli ise 780 m 
uzunluğundadır. T1 ve T2 tünellerinin kazı 
çapı 6,50 m olup, T3 tünelinin kazı çapı 3,80 
m’dir. 

Şubat 2014 tarihi itibariyle delme patlatma 
yöntemi ile açılmakta olan T1 ve T2 
tünellerinde kazı ve destekleme çalışmaları 
gece ve gündüz çift vardiya sistemi ile 
devam etmektedir. 2.108 m uzunluğundaki 
T1 tünelinin kazı ve desteklemeleri 
tamamlanmıştır. Tünel içerisinde beton 
kaplama çalışmaları çift vardiya olarak 
devam etmekte ve tünelin % 50’sinin beton 
kaplaması tamamlanmış bulunmaktadır.

T2 tünelinde her iki ağızdan çift vardiya 
olarak kazı ve destekleme çalışmaları devam 
etmektedir. Tünelin giriş ağzından 840 m, 
çıkış ağzından 850 m olmak üzere toplam 
1.690 m tünel delgisi yapılmış, tünel kazısının 
bitmesine 680 m kalmıştır. T2 tünelinde 
yapılan delgi miktarı % 72 seviyesindedir. 
Tünel delgilerini müteakip beton kaplama 
çalışmalarına geçilecektir.

T3 tünelinde giriş ağzında daha önceki 
yıllardan 175 m kazı ve destekleme yapılmış 
ve tünel betonlanmış olduğundan sadece çıkış 

aynasından kazı ve destekleme çalışmaları 
devam etmektedir. T3 tüneli çıkış aynasında 
185 m kazı ve destekleme yapılmış, tünelin 
bitmesine 420 m kalmıştır.

20’si teknik personel olmak üzere toplam 217 
kişi ve 59 parça iş makinası ile 15.212 m’lik 
projede T1 ve T2 tünellerinde toplam 4 ekip, 
açık kanal kazı ve dolgularında 4 ekip olmak 
üzere toplam 8 ekip ile gece ve gündüz olmak 
üzere çift vardiya olarak devam etmektedir.

Proje ile her yıl yaklaşık 3.000.000 TL enerji 
bedeli harcanarak ortalama 15.500.000 KWh 
elektrik enerjisi tüketen Mahmudiye Pompa 
İstasyonu devreden çıkmış olacaktır. Böylece, 
enerji tüketim bedeli ortadan kalkacağından 
çiftçilerin ödemiş olduğu sulama ücreti üçte 
bire düşecektir. Hali hazırda pompajla sulanan 
105 560 da’lık saha cazibeli olarak sulanacak 
ve Buldan Ovası ile Karakıran Ovası sulama 
suyuna kavuşturulacaktır. Ayrıca; Cindere 
Barajı HES çıkışından itibaren 50,1 m3/sn 
kapasiteli iletim kanalının 12.700 m ’sinde, 
49 m düşülü, 23.70 MW güç ile yıllık toplam 
75,76 GWh enerji üretebilecek Yenicekent 
HES ‘in yapılmasının önü açılacaktır 

Yenicekent İletim 
Kanalı İnşaatına 
2012 yılı ortalarında 
başlanmış olup Güç 
Grup Yapı tarafından 
yürütülmekte olan 
inşaat çalışmaları 
gece ve gündüz 
olmak üzere çift 
vardiya sistemi ile 
devam etmektedir. 
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Sabuncubeli Geçidi’nin bahsi 17. yüzyılda 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinin 9. cildinde 
geçmektedir. Evliya Çelebi Manisa’dan 
bahsederken “Puslu Dağ’ın altında, Duman Dağı 
(Spil Dağı) eteğinde kurulu” diye anlatır. Manisa-
İzmir arasındaki seyahatini anlattığı bölümde 
“İzmir’e gidiyoruz. Korkunç Sabuncubeli 
solumuzda kaldı” diyerek Sabuncubeli Geçidi’ni 
“korkunç” sıfatı ile nitelendirir.

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden önce ise 

1551 yılında bölgede “şiddetli bir kış yaşandığı 
(şiddet-i şitâ) ve Manisa Ovası ve Karabeli 
ve Sabuncubeli’nde nice kimselerin soğuktan 
bunup helâk oldukları” bilgileri Osmanlı tarih 
kayıtlarında geçmektedir.

Geçit günümüzde İzmir’in kuzeydoğu 
yönünde şehirsel gelişimin doğal uç sınırını 
oluşturmaktadır. Eğimi yer yer % 9,5’a ulaşan ve 
14 adet tehlikeli viraja sahip olan Sabuncubeli 
özellikle kış aylarında sürüş güvenliği açısından 

KorKuNÇ  
sabunCubelİ
Sabuncubeli Geçidi; İzmir metropol alanının ve İzmir Körfezi’nin 
kuzeydoğu kesimine hakim, büyük kısmı Karşıyaka ilçesi sınırları 
içinde yer alan Yamanlar Dağı ile Manisa merkezden kuzey yolunu 
izleyerek 24 km uzaklıkta bulunan Spil Dağı arasında bulunmaktadır.

İzmir-İstanbul 

arasındaki 

karayolunun en 

zor bölümü olan 

Sabuncubeli 

Geçidi’nde, yolun 

daha emniyetli 

ve hızlı geçişinin 

sağlanması 

amacıyla başlatılan 

tünel çalışmalarına 

devam ediliyor.

riskler oluşturmaktadır. İzmir-Manisa karayolu 
üzerindeki trafiğin daha güvenli akışını 
sağlamak için İzmir-Manisa karayolunun 
21. kilometresinde inşaatına başlanılan 
Sabuncubeli Tüneli’yle virajlar devre dışı 
bırakılacak, tüneldeki eğim % 1,5 olacak ve 
geçitteki rakım da 580 m’lerden 370 m’lere 
düşürülmüş olacaktır.

Sabuncubeli Tüneli’nin ihalesi 1 Haziran 
2011 tarihinde yapılmıştır. Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından, yap-işlet-
devret modeline göre 136 milyon lira keşif 
bedeliyle gerçekleştirilen ihaleyi Koçoğlu-
Makinsan ortaklığı kazanmıştı. Toplam yatırım 
tutarının 110 milyon lira olarak belirlendiği 
projede, yap-işlet-devret modeli tercih 

edilmiş, Koçoğlu AŞ ve Makimsan AŞ ortaklığı 

tarafından yapım işletme süresi 12 yıl 11 ay 

ve 11 gün olarak verilmişti.

Tünelin uzunluğunun proje çalışmaları ve 

analizler sonucu 2020 metreye çıkarılması 

öngörüldü. Duble yol olması nedeniyle 

tünel uzunlukları toplamı 4040 m. Bağlantı 

tüneliyle birlikte toplam tünel uzunluğu 6.5 

km’yi bulacak.

İzmir’den Manisa’ya giderken Beşyol Köyü 

civarından tünele girecek araçlar, iki şeritli 

yolda ilerleyecek. Manisa’dan İzmir’e gidenler 

ise Karakoca Köyü yakınlarından tünele 

girecekler. Yumuşak zemin yapısı nedeniyle 

tünelde düşük ilerlemelerde kazı işlerine 

devam ediliyor. Kazı işleri Kamacı İnşaat 
tarafından yürütülen tünel, yeni Avusturya 
modeli ile açılıyor. 

Temeli 9 Eylül 2011’de atılan Sabuncubeli 
Tüneli’nin ulaşıma açılmasıyla Manisa’ya 
ekonomi, zaman ve ulaşım olarak büyük 
kolaylıklar sağlaması planlanıyor. Tünelin 
Manisa çıkışında başlaması planlanan 
çalışmalarda, zeminin gevşek olması 
nedeniyle kayma meydana gelmiş ve tünel 
kazılarında gecikme yaşanmasına neden 
olmuştu. Proje başlangıcından itibaren sadece 
İzmir yönünden tünel açma çalışmaları devam 
ederken Manisa çıkışında da tünel kazıları 
için çalışmalara başlandı. Tünelin 2016 yılı 
başında trafiğe açılması bekleniyor
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JIrIbAm – ImPhAL DEmİrYoLu ProJEsİNİN uYGuLANmAsINI 
oLumsuz ETKİLEYEN fAKTörLEr

Manipur, Myanmar (Burma) sınırında, toplam nüfusu yaklaşık 2.700.000 ve başkenti 
Imphal olan, Hindistan’a bağlı 29 eyaletten biridir. Tamamen muson iklimine sahip olan 
bölgede Mart - Nisan aylarında başlayan yağmurlar, Ekim ayına kadar devam etmekte 
olup yıllık ortalama yağış miktarı 933 - 2593 mm arasında değişmekte ve ortalama 
olarak 1467 mm civarında seyretmektedir. Bölgenin uluslararası havaalanı olan Imphal 
Tulihal havaalanından Hindistan’ın diğer bölgelerine yolcu taşımacılığı gün içerisinde 
tarifeli olarak ve Myanmar’a haftada 3 uçuş şeklinde gerçekleştirilmektedir. Oldukça 
dağlık bir alana sahip olan eyalette herhangi bir sanayi yapısının bulunmaması, 
tamamen dış eyaletlere bağlı bir ekonomisinin olması ve tarımsal alanlarında sadece 
pirinç yetiştirilebilmesi sebebiyle tüm ihtiyaçları Assam eyaletinden, özellikle de 
Guwahati ve Silchar’dan karayolu ile sağlanmaktadır.

Yapımı devam eden Jiribam - Imphal demiryolu projesi ve proje kapsamındaki 39 
adet tünel bu bölgenin gelişimi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, gıda, sağlık, petrol gibi 
yaşamsal gerekliliklerine ulaşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 2011 
yılında inşaatına başlanan projenin, ilerlemesini engelleyen bir takım faktörlerin 
etkisiyle tahmin edilenden çok daha uzun sürede bitecek olması, bölgenin gelişimini 
de oldukça geriye atmaktadır. Bu faktörleri sıralamak gerekirse:

1- İKLİmsEL ŞArTLAr

Yukarıda belirtildiği üzere yıllık yağış miktarının Nisan - Ekim döneminde çok yüksek 
olması nedeniyle mevcut ulaşım yollarında toprak kaymaları, sel baskınları gibi etkenler 
ulaşımı ve üretimi engelleyici faktörler olmaktadır. Aynı zamanda tünel çalışmalarında 
yağışlı sezonda hiçbir portal yapısını oluşturma şansı kalmamakta, tünel içerisinde ise 
kazı aşamasını zaman zaman olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok vadi tabanından 
geçen tünellerde çoğu zaman tünel çalışma sahasında 50- 100 litre/sn gibi oldukça 
büyük miktarlara ulaşan su geliri gözlenmekte ve güzergah zemininin çamurtaşı ve 
şeyl gibi malzemeler içermesi ve suyla temasıyla tünellerde hiç istenmeyen aşırı 
sökülmeler ve göçükler yaşanmakta, mevcut suyun drene edilmesi ve üretimin devamı 
zor şartlarda gerçekleştirilmektedir.

Yoğun yağış sebebiyle oluşan zemin kaymalarından dolayı portal çalışmaları genellikle 
yağışın olmadığı Ekim - Mart ayları arasında yapılabilmekte ve yağış döneminden önce 
tünel içerisine girilmeye çalışılmaktadır.

Aynı zamanda tünel içerisinde karşılaşılan 
yüksek miktarda su geliri sebebiyle tünel yan 
duvarlarından ve aynanın alt seviyelerinden 
birçok drenaj delgileri yapılarak perfore borular 
yerleştirmek suretiyle çalışma sahasındaki su 
uzaklaştırılarak ve çıkış seviyesi düşürülerek 
ilerlenebilmektedir.

Tünel ulaşım yollarında oluşan toprak kaymaları 
nedeniyle de bir takım tünellere, dönemsel oluşan 
nehirler üzerinden ulaşım sağlanabilmekte, 
bu da zaman zaman tehlikeli ve zor şartları 
gerektirmektedir. Özellikle muson yağmurlarının 
etkin olduğu yaz döneminde bu problemden 
dolayı bazı tünellerde zaman zaman üretim 
tamamen durmaktadır.

2 - KArAYoLu AĞLArININ 
YETErsİzLİĞİ vE TÜNELLErİN 
YErLEŞİmİ

Proje kapsamındaki birçok tünelin mevcut karayolu 
ağı ile beraber doğrultuda gitmesi ve Assam - 
Manipur bölgesini bağlayan karayolunun zaman 
zaman 6-8 m altından geçen tünellerde tünel 
üzerindeki örtü tabakasının azlığı ve ağır tonajlı 
araçların hareketli bir yük oluşturması nedeniyle 
kazı çalışmalarında büyük güçlükler yaşanmakta 
ve daha ağır tahkimatlar gerekmektedir.

Bu tür tünellerde yol bölgesi geçilene kadar, normal 
şartlarda kafes kirişlerle ilerlenirken, ISMB 250 
şeklinde tanımlanan 250 mm kalınlıkta I profiler 
kullanılmakta ve doğal olarak bu tür profillerin 
ağırlığından kaynaklı montaj aşamasında oldukça 
zaman kayıpları oluşmaktadır. Yine aynı şekilde 
bu tür bölgelerde kendi delen bulon denilen 
IBO (6 - 9 m uzunluklarda) bulonlar kullanılarak 
hem bulonlama işlemi yapılmakta, hem de 
zeminin enjeksiyonla daha stabil hale gelmesi 
sağlanmaktadır.

Konuya diğer bir yönden bakılacak olursa, 
problem tünellerde kullanılacak sarf malzemeleri 
ve makine transferleri ile ilgili görülmektedir. 
Bölgedeki mevcut karayolu ağı çok eski tarihlerde 
inşa edilmiş olup asfalt kaplamaları birçok 
yerde tamamen yok olmuş halde ve yıpranmış 
durumdadır. Birçok vadi ve yaz döneminde oldukça 
yükselen yağış miktarıyla oluşan dönemsel 
nehirler üzerine kurulan köprüler oldukça düşük 
kapasitede ve tek defada bir aracın geçebileceği 
ölçü ve taşıma değerlerindedir.

Bu anlamda düşünüldüğünde delici Jumbolar, 
ekskavatörler gibi ağır tonajlı tünel makinelerinin 
ve diğer inşaat malzemelerinin çalışma bölgesine 
taşınması çok ciddi problem oluşturmaktadır.

Bu tür yüksek tonajlı makineleri transfer etmek 
oldukça zor şartlarda gerçekleştirilmekte ve 
genellikle makinelerin birkaç parçada transferi 
sağlanabilmektedir. Jumboların boom lari ve 
ekskavatörlerin gövde ve boom kısmı ayrı olarak 
çalışma sahasına ulaşabilmektedir ve inşaatın 
devamı için çok önemli gereklilikler olan demir, 
agrega, çimento ve yakıt gibi malzemelerin 
çalışma sahasına ulaşabilmesi bazı zamanlarda 
imkansız hale gelmekte ve ilerlemeler bu 
sebeplerden durmaktadır.

3 - bEToN mALzEmELErİNDEKİ 
ProbLEmLEr

Bölge yapısının silttaşı, çamurtaşı, şeyl ve zaman 
zaman kumtaşı seklindeki oluşumu nedeniyle 
beton ve püskürtme beton için gerekli agrega 
temininde ciddi problemler oluşmaktadır. Kurulan 
kırmataş tesislerinde, uygun kırılacak malzeme 
temin edilemediğinden nehir yataklarından 
insan gücü ile elle toplama seklinde kırılacak 
malzemeler toplanmakta ya da tünel içerisinden 
çıkan kazı malzemelerinden kumtaşı gibi saf 
şekilde olan kil ve çamur içermeyen bölümlerinden 
yararlanılarak agrega temini yapılabilmektedir. 

Bu şekilde elde edilen malzemeler beton ve 
shotcrete imalatlarında kullanılmakta ve uzun 
zaman alan bir üretim gerçekleşebilmektedir.

4 - ToPLumsAL hArEKETLEr

Bölge halkının yetersiz eğitimi, gelişmişlik 
düzeyinin oldukça düşük seviyede kalması gibi 
faktörlerden çok sık olarak toplumsal eylemler 
gerçekleştirilmekte, toplu grevler, yol kesmeler 
ekonomik blokajlar şeklinde bu eylemler 
kendini göstermektedir. Yıl içerisinde birçok defa 
tekrarlanan bu hareketler proje kapsamında 
yapılacak işin maliyetini ve süresini olumsuz 
etkilemektedir.

Bu tür durumlarda yüklenicilerde toplumsal 
hareketlere uymak durumunda kalmakta ve 
işgücü - zaman ve maliyetlerinde çok büyük 
kayıplar oluşmaktadır.

5 - ToPLumsAL GuruPLAŞmALAr

Bölge halkının alt guruplaşmaları nedeniyle 
projeyi gerçekleştiren yüklenicilerden, müşavir 
firmalardan ve işverenden bir takım talepler 
olmakta bunlar karşılanmadığı surece de 
projeyi olumsuz etkileyecek yol kapatma, fidye 
amaçlı kaçırma, araçları yakma gibi eylemler 
gözlenmektedir. Bu tür talepler konusunda ilgili 
firmalar çoğu zaman makine ve işgücü ve doğal 
olarak zaman kaybını önleyebilmek adına bu 
talepleri karşılamak durumunda kalmaktadır.

Bütün yukarıda belirtilen genel problemler 
haricinde yaşamsal gerekliliklerin temini 
ve sosyal hayat olarak da bölgenin kültürel 
farklılıklarından kaynaklı özellikle başka 
bölgelerden ve ülkelerden gelen yabancılar için 
oldukça zor şartlarda bir ortam oluşmaktadır. 
Tüm yukarıdaki problemler projeyi etkilediği gibi 
bölgede insan hayatini da olumsuz etkilemekte, 
birçok konuda yaşamsal temin ve ulaşım sorunlar 
yaşanmaktadır

Maden mühendisi Selçuk Acar; 
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özET 
Bu çalışmanın konusu, kazı 
çapı 2,966 m olan bir Pasa 
Basınçlı (EPB) Tam Cepheli 
Tünel Açma Makinesi (TBM) 
ile İstanbul-Selimpaşa 
Atıksu Tüneli’nin kazısı 
sırasında meydana gelen 
grizu patlamasıdır.Patlama, 
kazı odasındameydana 
gelmiş,tünel içinde çalışan 8 
işçi yaralanmıştır.Tünel kazı 
çalışmalarında bu türden olay-
larla çok sık karşılaşılmaması, 
konuyu daha ilginç hale 
getirmiş, patlamanın oluş 
şekli ve koşulları, kazıya 
tekrar başlamadan önce 
ve başladıktan sonra 
alınan güvenlik önlem-
leri ile patlamanın tünel 
kazı performansına et-
kileri incelenmiştir.Şüphesiz 
oluşan patlama, tünel 
kazı çalışmalarını bir süre 
engellemiş ve yavaşlatmıştır. 
Ancakbelirtilen dönem boş 
geçirilmemiş, alınacak önlem-
ler ve etkileri farklı açılardan 
değerlendirilmiş, çalışanlar 
metan gazı, oluşturduğu sorun-
lar ve savaşım teknikleri ko-
nusunda eğitilmiştir.

Yaklaşık bir buçuk  ay sonra 
kazı çalışmalarına yeniden 
başlanmıştır. Karşılaşılan 
sorunların çözümü için, 
değerlendirme aşamasında 
fikir birliğine varılan teknikler 
adım adım uygulanmıştır. To-
plam uzunluğu 11.674 m olan 
ana tünellerin kazısı başarı ile 
tamamlanmış, kazı sürecinde 
809,4 m/ay’lık rekor kazı 
hızına ulaşılmıştır. 

Bu çalışma, gaz yayılımı 
olan diğer tünellerdeki kazı 
çalışmalarına katkı sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır
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İsTanbul-selİmPaşa 
aTıksu Tünelİ’nİn 
KAzIsI sIrAsINDA EPb Tbm’IN KAzI oDAsINDA 
mEYDANA GELEN Grİzu PATLAmAsININ 
NEDENLErİ, soNuÇLArI vE ALINAN öNLEmLEr

Gündüz ÖkTen (1), muammer Çınar (2), Hanİfİ ÇOPur (1), nuH bİlGİn(1)

(1) İTÜ mADEN mÜhENDİsLİĞİ böLÜmÜ, İsTANbuL, TÜrKİYE
(2) özKA-KALYoN İNŞAAT İŞ orTAKLIĞI, İsTANbuL, TÜrKİYE

Şekil 9- Burgulu konveyörden tünel içine püsküren pasa.
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1. ProJE, JEoLoJİ vE YAPIm 
YöNTEmİ

Selimpaşa Atıksu Tüneli Projesi, civardaki atık 
suları Selimpaşa Atıksu Arıtma Tesisi’ne taşımak 
amacıyla Marmara Denizi Avrupa Yakası sahilinde, 
Selimpaşa-Kumburgaz-Güzelce hattı boyunca 
inşa edilmiştir. İşveren Kurum İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaklaşık 11,7 km 
uzunluğunda ve 2000 mm bitmiş (iç) çapındaki 
tünel yapım ihalesini yüklenici firma Özka-Kalyon 
İnşaat İş Ortaklığı’na vermiştir. Proje, bu ortaklığın 
ilk tünel kazı çalışmasıdır.Kazıya ilk başlama tarihi 
06 Kasım 2009’dur. EPB TBM sahaya 13 Temmuz 
2009’da nakledilmiştir. 19 Mayıs 2012 tarihi 
itibariyle 11.674 m uzunluğundaki ana tünellerin, 
680 m uzunluğundaki bağlantı tünellerinin ve 
derinliği 14 ile 46 m arasında değişen, iç çapları 7 
m olan 16 adet dairesel kuyunun kazısı ve yapımı 
tamamlanmıştır.

Selimpaşa-Kumburgaz-Güzelce sahili boyunca 
E-5 karayolunu izleyen Selimpaşa atıksu tünel 
güzergahı hakim olarak Gürpınar (Danişment) 
Formasyonu içinde açılmaktadır. Oligosen 
yaşlı formasyon, genelde kumtaşları ve onlarla 
ardalanmalı kil taşlarından oluşur. Gürpınar 
Formasyonu, karasal ortamda çökelmiş, deltaik 
özellikler gösteren bir birimdir. Kendi içinde 
düşey ve yanal olarak değişiklikler gösterir. 
Bölgede düşük eğimli kumtaşları ve kil taşlarının 
arasında yer alan ince kömürlü bantlar Gürpınar 
Formasyonu’nun tipik özellikleridir. Sarı boz renkli 
kumtaşları ile gri renkli karbonatlı killer dışında 
yer yer ince tüf seviyelerine de bölgede rastlanır. 
Gürpınar Formasyonu’nun üzerinde, geç Kuvaterner 
yaşlı kum, çakıl ve fosilli kumlardan oluşan yer 
yer topraklaşmış, Kuşdili Formasyonu uyumsuz 
olarak bulunur. Bu formasyon geç Kuvaterner’de 
deniz seviyesinin düşük olduğu dönemlerde eski 
vadiler içinde denizin ilerlemesiyle oluşmuş 
gevşek dolgular ile tanımlanır. Kıyı boyunca, doğal 
faaliyetlerle gelişen, yamaç molozları, plaj gerisi 
kumulları, kıyı alüvyonları rastlanan diğer genç 
birimlerdir. Bu birimler dışında kıyı boyunca inşaat 
faaliyetlerine paralel oluşmuş toprak ve moloz 
dolguları da bulunmaktadır. Tünelgüzergâhı ve 
yapısal jeolojik haritası Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1- Tünel’in geçtiği güzergah ve yapısal jeolojik haritası 
(Yurtsever ve Çağlayan, 2002).

Tünelin kazısı için yüklenici firma yetkililerinin isteğine paralel 
olarak Herrenknecht AG tarafından Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki 
fabrikada imal edilmiş, 2966 mm kazı çaplı bir Pasa Basınçlı 
(EPB) Tam Cepheli Tünel Açma Makinesi (TBM) kullanılmıştır. 
Kullanılan EPB TBM’in kesici kafası ve kazı odası Şekil 2’de ve 
bazı teknik özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. 

Şekil 2- EPB TBM’in kesici kafası ve kazı odası.

Tablo 1- EPB TBM’in bazı teknik özellikleri (Herrenknecht, 2009).

Kazı Çapı 2966 mm

Şild Çapı 2910 mm

Kesici Kafa Gücü 2 x 200 kW

EPB TBM Ağırlığı 103 ton

Geri Ekipman Uzunluğu 58,2 m

Kesici Kafa Tork Kapasitesi (Sol / Sağ) 1020 / 1020 kNm

Kesici Kafa Dönüş Hızı 0-6 RPM

İtme (Baskı) Kapasitesi 12 x 800 kN

Burgulu Konveyörün Nominal Çapı 500 mm

Burgulu Konveyörün Tork Kapasitesi 35 kNm 

Tünel tahkimatı, uzunluğu 95 cm, iç çapı 2300 mm 
ve dış çapı 2700 mm olan 6 segmentden oluşan 
donatılı beton ringlerle yapılmaktadır. Kazılan 
pasa, TBM’in arkasından kuyu dibine kadar her 
biri 1 m3 kapasiteli 4 vagondan oluşan bir akülü 
lokomotif seti ile,kuyu dibinden yeryüzüne ise 
bir vinç ile nakledilmektedir. Çalışma düzeni 7 
gün/hafta ve 12 saat/vardiya şeklinde olup her 
vardiyada tünel içinde 10 kişi çalışmaktadır.

Tünel, her biri 11 kW gücünde, seri olarak 
bağlanmış, 240 ve 360 m3/dk hava üfleyen ve 
550 ve 3550 Pa basınç farkı oluşturan 2 adet 
vantilatör (fan) ile havalandırılmaktadır (Şekil 
3). Vantilatörler, herhangi bir elektrik kesintisi 
olasılığına karşı bir jeneratöre bağlanmıştır. Temiz 
hava 600 mm çapında, tünel tavanına asılmış 
esnek vantüp dizisiile kazı aynasına taşınmaktadır. 
Tünel havasındakioksijen (O2), metan (CH4), 
karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO) ve azot 
oksitler (NOX) mobil bir gaz detektörü (Şekil 4) ile 
her vardiya başında ölçülmektedir (patlamadan 
önceki durum).

Şekil 3- Havalandırma fanları.     Şekil 4- Mobil gaz detektörü.

2. GrIzu PATLAmAsI vE 
NEDENLErI

20 Mayıs 2010 günü gece vardiyasında, saat 22.00 
civarında tünelin 3+095 kilometresinde EPM 
TBM’in kazı (basınç) odasında bir grizu patlaması 
meydana gelmiştir (Bilgin vd. 2010;Copur vd. 
2011, 2012a,b; Çınar, 2013). Patlama KT-6 lojistik 
kuyusunu yaklaşık 780 m ve KT-4 kuyusunu 
yaklaşık 40 m geçtikten sonra olmuştur (Şekil 5). 

Patlamanın oluşumunu daha iyi anlatabilmek için, 
aşağıdaki iki alt bölümde EPM TBM’lerin çalışma 
prensibi ve metan gazı konusunda bazı temel 
bilgiler verilmiştir. Daha sonraki alt bölümde 
patlamanın nedenlerinden söz edilmiştir.

Şekil 5- Patlama olduğunda EPB TBM’in konumu (Copur vd., 
2012b).

2.1. Pasa Basınçlı (EPB) 
TBM’lerin Çalışma Prensibi

Bu tür TBM’ler ağırlıklı olarak kendini tutamayan 
(stabil olmayan) ve yeraltı suyu tablasının altında 
yer alan kum ve çakıl da içerebilen, geçirimliliği 
düşük kil ve silt gibi zeminlerin ve kırıklı, çatlaklı 
altere olmuş zayıf kayaçların kazısında kullanılırlar. 
Söz konusu formasyonlarda makinenin çalışma 
prensibi, kazı esnasında arazinin ve yeraltı 
suyunun basıncını dengelemek ve tünel içine 
doğru hareketi engellemek için kazı aynasına bir 
karşı basınç verebilmesidir (4-5 bar kadar, bazı 
özel durumlarda 7-10 bar) (Şekil 6). Bu amaçla, 
kesici kafa plakasının hemen arkasında bulunan 
kazı (basınç) odasında toplanan / biriken pasaya 
makinenin itme silindirleri vasıtasıyla makine 
ilerletilirken bir basınç verilir. Pasaya uygulanan bu 
basınç araziye (formasyon+yeraltı suyu basınçları) 
iletilerek karşı basınç oluşturulur. Buna kapalı 
modda çalışma da denilmektedir. Ancak, ayna 
stabil ise veya sert kaya kazısı sözkonusu ise, 
bu TBM’ler açık veya yarı-kapalı modda da kazı 
yapabilirler.

Şekil 6- Pasa basınçlı (EPB) TBM çalışma prensibi (Feng, 2004).

Karşı basınç sayesinde, tünel içine doğru olabilecek 
arazi ve su haraketleri minimize edilir. Kazı odası, 
tünelin atmosferik koşuldaki arka kısmından bir 
metal plaka ile ayrılmıştır, ancak alt kısımdan 
burgulu konveyör çıkışı vardır. Kazı aynasına 
basınç uygulanırken bir yandan da kazılan 
malzeme burgulu konveyör vasıtasıyla tünel 
arkasında bulunan pasa nakliye ünitesine (vagon, 
bant konveyör, kamyon vs. gibi kuru pasa nakliyat 
sistemleri) ve oradan da tünel dışına nakledilir. 
Aynadaki basıncın düzenli olarakkontrol edilmesi 
için, birim zamanda kazılan malzemenin miktarı 
(TBM ilerleme hızı) ile burgulu konveyörden 
birim zamanda çıkan pasanın miktarı (burgulu 
konveyör dönüş hızı) arasında bir uyum olmalıdır. 
Aksi durumda kazı odasının basıncı artacak veya 
düşecektir; her iki durumda da istenmeyen stabilite 

Selimpaşa Atıksu Tüneli Projesi, civardaki atık suları Selimpaşa Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne taşımak amacıyla Marmara Denizi Avrupa Yakası sahilinde,  
Selimpaşa-Kumburgaz-Güzelce hattı boyunca inşa edilmiştir.

sorunları (oturma veya kabarma) oluşacaktır. Bu 
da gerek yeryüzünde bulunan yapıların gerekse 
yeraltında bulunan altyapıların hasar görmesine 
ve dolayısıyla proje maliyetlerinin artmasına 
neden olacaktır.

Kazılan pasa genellikle homojen olmadığından, 
pasanın ve dolayısı ile ayna basıncının 
homojenizasyonunu sağlamak, zeminin 
geçirgenliğini (su gelirini) azaltmak, ayna 
stabilitesini arttırmak, pasanın basınç haznesinden 
basınçsız olan TBM arkasına aktarıldığı burgulu 
konveyörden (burgulu oluk, vidalı konveyör, 
helozonik konveyör) geçişini kolaylaştırmak 
ve burgulu konveyör içinden geçerken basınç 
düşüşünün kademeli olmasını sağlamak gerekir. 
Bu amacla kazı aynasına, kazı odasına ve burgulu 
konveyör hattına, oranları kazılan formasyona 
uygun olarak belirlenen “su+hava+köpük kimyasalı 
(sürfaktan veya polimer)” karışımından oluşan 
köpük enjekte edilmektedir. Kesici kafa dönerken 
kazı odasında bulanan karıştırma çubuklarının 
da yardımıyla pasanın homojenizasyonu sağlanır, 
pasanın içsel sürtünme açısı ve kohezyonu 
düşürülmüş olur. Köpük ile karışmış bu durumdaki 
pasaya “şartlandırılmış pasa” veya “işlenmiş pasa” 
denilir. İşlenmiş pasa jel kıvamında (plastik) 
olmalıdır. Köpük, karşı basınç oluşturup ayna 
stabilitesini sağlamasının yanı sıra, sürtünmeyi 
de azalttığı için kazı odasındaki yüksek basınç 
nedeniyle oluşan yüksek kesici kafa tork ve güç 
ihtiyacını da düşürür. Bu sayede TBM’in daha hızlı 
ilerlemesi ve pasanın burgulu konveyörden geçişi 
(nakliyatı) kolaylaştırılır; yağlayıcı etkisinden 
dolayı kesici kafa, keskiler, burgulu konveyör ve 
diğer metal aksamdaki aşınmalar da azaltılmış 
olur. Köpük ile homojen hale gelen pasanın 
geçirgenliği de düşük olduğundan, aynadaki 
suyun tüneli basma tehlikesi de engellenir. Burada 
burgulu konveyör içindeki işlenmiş pasa adeta 
bir tıpa görevi görmektedir. Böylece, makinenin 
daha sorunsuz kazı yapması sağlanarak makine 
kullanım oranı, günlük ilerleme miktarı ve kazının 
ekonomikliği de arttırılmış olur.

2.2. Metan Gazı

Metan, bitkisel malzemenin kömürleşmesi 
sürecinde oluşan renksiz ve kokusuz bir gazdır. 
Kömür içinde CO2, N2 ve diğer hidrokarbonlar 
da bulunmasına karşın oluşan gazın % 90-95’i 
metandır. Metan gazının yoğunluğu00C sıcaklık 
ve760 mmHgbasınçta0,716 kg/m3 olup, aynı 
koşullarda havaya oranla (havanın yoğunluğu:1,293 
kg/m3) oldukça düşüktür. Dolayısıyla yeraltı kazı 
çalışmaları sırasında metan gazı yayılımı söz 
konusu ise, gazın boşluğun tavan kısmında tabaka 
halinde birikme eğilimi vardır.

Metan zehirli bir gaz değildir. Solunum sistemi 
üzerindeki olumsuz etkisi, metan oranının artması 
ile birlikte havadaki oksijen oranının azalmasından 
kaynaklanmaktadır. Havadakioksijen oranının %9 
gibi ölümcül bir seviyeye düşmesi için metan 
oranının % 57’ye çıkması gerekir. Pratikte böylesi 
bir durumla karşılaşma olasılığı ise çok düşüktür. 
Asıl tehlike kaynağı, metanın ortam havası 
içinde yayılması ile oluşan, patlayıcı metan-hava 
karışımlarıdır. Karışımdaki metan oranı %5’ten az 
ise patlama oluşmamakta, karışım bir ısı kaynağı 
ile temas ettiğinde yanmaktadır. Aynı durum 
%15’in üzerinde metan gazı içeren karışımlar için 
de söz konusudur. Bunlar, dışarıdan temiz hava 
ilavesiyle yanmaktadır.Patlayıcı özellik taşıyan, 
hacimce %5-%15 arasında metan içeren metan-

hava karışımları Grizu olarak tanımlanmaktadır. 
Metan-hava karışımı için alt patlama sınırı % 5 
olarak verilmekle birlikte, ortamda bulunan etan, 
propan, karbonmonoksit, hidrojen gibi yanıcı gazlar 
ve özellikle kömür tozu bu sınırı düşürmektedir.
Havadaki oksijen oranının % 12’nin altına düşmesi 
durumunda da patlama oluşmamaktadır. 

Metanın tutuşma sıcaklığı; ısı kaynağının türüne, 
karışımdaki metan miktarına, ortam basıncına ve 
yabancı maddelerin oranına göre değişmekte olup, 
genellikle 650 – 750°C olarak kabul edilmektedir. 
Patlayıcı karışımı ateşleyebilecek ısı kaynakları 
arasında; açık alev (sigara, çakmak, açık alevli lamba 
vb.), alev sızdırmaz özellikte olamayan makine ve 
teçhizat, uygun olmayan patlayıcı maddeler ve 
hatalı ateşleme uygulamaları, mekanize kazıda 
sürtünme kaynaklı sıcak yüzeylervb. sayılabilir.

Patlamadan sonra ortam sıcaklığı 1800 – 
2650°C’ye kadar çıkabilmekte, ortamın basıncı 
yaklaşık dokuz kat artmaktadır. Bu nedenle, art 
arda gelen patlamalarda, ikincil patlama  bölgesi 
patlamanın ilk oluştuğu yere (patlama odağı) göre 
daha fazla hasara uğramaktadır(Ediz ve Durucan, 
1998).

Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel 
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Önlemlerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre 
(1984); aynı hava akımından yararlanan ocak 
kesimlerinde metan oranı % 1,5’u, bunların 
bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’ i geçemez 
(Madde 184), havasında %2’den fazla metan gazı 
bulunan yerlerde çalışılamaz (Madde 162)

2.3. Grizu patlamasının nedenleri

Patlamanınburgulu konveyör ile onu saran 
muhafaza borusu arasındaki sürtünmenin 
oluşturduğu bir kıvılcımdan kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Patlama sonucu oluşan gazlar, 
kazı odasının bir kısmını dolduran pasayı (yarı-
açık kazı modunda) ve bir miktar da aynadan 
koparılanmalzemeyi yüksek bir basınçla burgulu 
konveyörüzerinden tünel içine püskürtmüştür. 
Pasanın ardından, aynı yolu izleyerek TBM’in 
arka şildine kadar ulaşan bir alevdalgası tüneli 
süpürmüştür (Şekil 7). Patlamadan sonra, burgulu 
konveyörün çıkış ağzındaki kapak otomatik olarak 
kendi kendini kilitlemiştir.

Şekil 7- Patlamanın TBM’deki yeri, pasa ve alev hareketi.

Vardiya raporları incelendiğinde, kazadan 
birkaç gün önce 1 ringin kazısı yaklaşık 1 saat 
süre almaktayken, kaza pozisyonundan 5-6 
ring önce birdenbire yumuşak bir formasyona 
girildiği ve 1 ringin kazı süresinin 10-15 
dakikaya kadar düştüğü görülmüştür. Bu durum, 
TBM’in kaza sırasında, saha incelemelerinde 
belirlenememiş veya öngörülmemiş bir fay 
zonunda çalıştığını göstermektedir. Kazadan sonra 
kazı aynasındayapılan incelemelerde, metanın 
kazılan formasyondaki kırık, çatlaklardan sızdığı 
belirlenmiştir (Şekil 8),(Ökten ve Yazıcı, 1986; 

Doyle vd, 1991; Kissel, 2006).

Şekil 8- Kırık ve çatlaklardan metan gazı çıkışı.

Yine vardiya raporlarına göre, 20 Mayıs 2010 
günü gündüz vardiyasının son 15-20 dakikasına 
gelindiğinde, 13. ringin kazısı yapılırken TBM’in 
arkasındaki lojistik ekipmanlardan TBM vinci 
(gantry) kırılmıştır. Vardiya mühendisinin mobil 
bir detektör ile tünel havasındaki gazları 
ölçmesinden sonra gece vardiyası saat 20.00 
civarında başlamıştır. TBM vincinin kaynak ile 
tamir edilmesi yaklaşık 2 saat sürmüş ve saat 
22.00’de 13. ringin kazısına yeniden başlanmıştır. 
Birkaç dakika içinde 10-15 cm kazı yapıldıktan 
sonra grizu patlaması meydana gelmiştir. Metan 
gazının2-2,5 saat süren bu duraklama esnasında 
(vinç tamir işi), kazı (basınç) odasında patlamaya 
neden olacak seviyeye yükseldiği düşünülmektedir. 
Patlama için gereken havanın, muhtemelen kazı ile 
nakliyatı kolaylaştırmak ve performansı arttırmak 
amacıyla kazı odasına enjekte edilen köpükten 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Yarı-açık modda 
kazı yapıldığı için, kazı odası yaklaşık yarıya kadar 
pasa ile dolu olduğundan, çevre kayaçlardan 
gelen metan gazı tünel havasına karışamamış, 
kazı odasında birikmiştir. EPB TBM’lerde kazı 
odası içindekimetan konsantrasyonunu ölçen 
bir teknoloji kullanılmadığı için, vardiya başında 
mobil detektör ile yapılan ölçümde herhangi bir 
metan bulgusuna rastlanmamıştır.

3. PATLAmANIN soNuÇLArI

Patlama, yaklaşık 3-4 m3 pasanın burgulu konveyör 
boyunca püskürerek tünel içine gelmesine (Şekil 
9) ve pasanın arkasından TBM içine püsküren 
alev nedeniyle TBM içinde çalışan 8 kişinin 
yaralanmasına neden olmuştur. Püsküren pasanın 
bir kısmı basınç odasında tabanda bekleyen pasa, 
bir kısmı ise aynadan patlamanın basınç etkisiyle 
koparılmış olan pasadır.Patlama nedeniyle 
elektriğin kesilmiş olması kurtarma çalışmalarını 
güçleştirmiştir. Yaralanan personel, diğer personel 
tarafından el feneri aydınlatması ile kaza yerinden 
uzaklaştırılmıştır 
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Şekil 9- Burgulu konveyörden tünel içine püsküren pasa.

Şilt içinde bulunan uyarı levhaları, personelin 
duvarda asılı bulunan elbiseleri ve diğer bazı 
eşyaları yanmıştır (Şekil 10). Buna rağmen, 
patlama açık bir yangına neden olmamıştır. TBM’in 
yönlendirme sistemi, veri kayıt sistemi ve LCD 
monitör gibi bazı parçaları patlamadan dolayı 
hasar görmüştür. Segment halkalarında çökme 
veya hasar meydana gelmemiştir. Patlamanın 
oluşturduğu basıncın etkisiyle, TBM’in kazı 
aynasından yaklaşık 60-70 cm ileriyedoğru 
(patlamanın etkisiyle aynadan kopan pasanın 
oluşturduğu boşluğa doğru) ötelendiği itme 
silindirlerinin pozisyonundan anlaşılmıştır. 

Şekil 10- Tünel içinde yanan eşya ve malzemeler.

Kaza, tünel yapım ve kazı işlerinin 3 Temmuz 
2010 tarihine kadar yaklaşık 1,5 ay süreyle 
tamamen durmasına / durdurulmasına neden 
olmuştur. Kazadan sonra metan yayılımı devam 
ettiği için ikinci bir grizu patlamasına karşı 
tedbirler alınması, kazı hızının uzunca bir süre 
düşük kalmasına neden olmuştur. Temmuz ayının 
2. yarısına kadar günde 1 vardiya düzeninde 
çalışılmıştır.Kaza tüm çalışanların psikolojisini 
olumsuz etkilemiştir. Yüklenici firma yetkilileri 
personelin motivasyonunu sağlamak için bu uzun 
duraklama döneminde eğitim ve motivasyon 
programları uygulamış, personeli metan gazı ve 
alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda 
eğitmişlerdir.

4. ALINAN öNLEmLEr vE YENİDEN 
KAzIYA bAŞLAmA sÜrECİ

Yüklenici firma yetkilileri, öncelikle kazı odasına 
ve tünel içine yayılan metanın konsantrasyonunu 
/ miktarını sürekli olarak ölçme kararı almıştır. Bu 
amaçla, kazı odasının basınç duvarında bulunan 
tali su vanasının çıkış ucuna çapı 2,5 cm olan bir 
su hortumu bağlanmış ve hortumun diğer ucunu 
KT-4 kuyusu hizasında bulunan segmentlerden 
birinde yaklaşık 1x1 m boyutunda delik açılarak 
KT-4 kuyusu içinden yeryüzüne çıkarılmıştır. Bu 
delik aynı zamanda, tünel havalandırmasının 
daha verimli olmasına yardımcı olmak amacıyla 
açılmıştır. Hortumun yeryüzündeki ucunda 
yapılan ölçümler, metanın yaklaşık 4,5 m3/saat 
debiyle çıktığını göstermiştir. Metan emisyonu, 
yeniden kazıya başlanılan tarihe kadar yaklaşık 
aynı hızda devam etmiştir. Hortum vasıtası ile 
metan drene edildiğinden ve kazı odasının kapağı 
kapalı tutulduğundan, tünel havasında metan 
gazınarastlanmamıştır. Kazıya yeniden başladıktan 
sonra, metanın daha iyi seyreltilmesi için kazı 
odasının kapağı açık tutulmuştur. Metan emisyonu, 
yaklaşık 500 m’lik kazı hattı boyunca yavaşça 
azalmış ve eser miktarlara düşmüştür. 

KT-4 kuyu dibinde açılan 1x1 mboyutlarındakidelik 
ile havalandırmanın daha verimli olması 
amaçlanmıştır. Ayrıca, hava kaçaklarını önlemek 
için vantüpleronarılmış ve bakımlarıyapılmıştır. 
Metan drenajına yardımcı olmak amacıyla, TBM 

kazı aynasının yaklaşık 1 m ve 6 m önünde, çapları 
10 cm ve derinlikleri yaklaşık 50 m (akarkottan 
yaklaşık 2 m daha derin) olan 2 adet sondaj kuyusu 
26 ve 27 Mayıs 2010 tarihlerinde açılmıştır. 28 
Mayıs’ta kuyuları su basıncaya kadar, kuyularda 
metan emisyonunun devam ettiği görülmüştür. 

Tünel içine püsküren pasanın kontrollü bir şekilde 
temizlenmesine 29 Mayıs 2010’da başlanmış 
ve 1 Haziran’da bitirilmiştir. 1 ile 3 Haziran 
arasında TBM’de meydana gelen hasarların tespiti 
yapılmıştır. 4 Haziran’da TBM’i üreten firmaya 
hasar gören ekipmanların siparişi verilmiştir. Hasar 
gören TBM parçaları, makine üretici firmanın yerel 
uzman mühendisleri tarafından 9 Haziran 2010’da 
değiştirilmiş ve/veya onarılmıştır.

Üniversite öğretim üyelerinden oluşturulan 
bir bilirkişi heyeti bu kazayı incelemiş ve kazı 
çalışmalarının devamı için bazı önlemler tavsiye 
etmişlerdir (Bilgin vd, 2010). İşveren ve yüklenici 
firma, her bir ringin kazısından önce metan gelirini 
azaltmak amacıyla kazı odasına belirli bir basınç 
ile özel bentonit çamuru enjekte etmeye karar 
vermişlerdir. 

26 Haziran’da, su, sodyum bentonit, sodyum 
hidroksit, polianyonik selüloz ve çimento içeren 
özel bir çamur karışımı hazırlanarak birkaç 
bar basınç ile kazı odasına basılmıştır. Karışım 
basılırken kazı odasında sıkışan metan, tali su 
vanasına bağlı olan hortum yardımıyla drene 
edilmiştir. Bentonit çamurunun basıncını arttırmak 
ve mümkün olduğunca fazla kırık, çatlak yüzeylerini 
kapatmak veya doldurmak için, aynı zamanda TBM 
ileriye doğru itilerek kazı odasındaki basıncın 
5-6 bar’a kadar çıkması sağlanmıştır. Bentonit 
çamurunun kazı aynasına nüfuz etmesini sağlamak 
için belli bir bekleme süresi öngörülmüştür. Birkaç 
saat içinde, kazı odasındaki basıncın 1,2 bar’a 
düştüğü görüldüğünden, TBM yeniden ileriye 
doğru itilmiştir. Ancak, kısa bir süre sonra basınç 
yine 1-1,2 bar seviyesine düşmüştür. 28 Haziran’da 
yapılan metan ölçümünde, bentonit çamuru 
enjekte edilmiş olan kazı odasında metan gazı 
bulunmadığı görülmüştür. Aynı gün, kazadan sonra 
ilk kez çok yavaş ve dikkatle, bir ring deneme 
kazısı yapılmıştır. Bu ringin kazısından sonra, 
metan yayılımının tekrar başladığı belirlenmiştir. 
İkinci ringin kazısından önce, kazı odasına tekrar 
bentonit karışımı basılmıştır. Yapılan ölçmelerde 
bu ringin kazısından sonra da metanın yayılımının 
devam ettiği anlaşıldığından, yüklenici firma kazıyı 
durdurma kararı almıştır.

29 Haziran ile 3 Temmuz 2010tarihleriarasında 
hortumun ucunda yapılan metan ölçümlerinde, 
metan yayılımının 3,5 m3/saat değerine düştüğü 
görülmüştür. Bunun üzerine, 3 Temmuz’da yeniden 
kazıya başlanmış ve her bir ringin kazısından 
önce bentonit çamuru basılarak bir vardiyada 8 
ringinkazısı tamamlanmıştır. 

Yerel bir şirket tarafından tasarlanan ve Haziran 
ayı ortasında sipariş edilen otomatik metan ölçüm, 
uyarı ve güvenlik sistemi TBM’in kazı odasına 4 
Temmuz’da monte edilmiştir (Şekil 11). Sistem, 
kazı odasında, burgulu konveyörün çıkış ağzının 
üstünde ve arka şildin içinde tavana yakın bir 
yerde her 60 saniyede bir metan (CH4), karbon 
dioksit (CO2) ve hidrojen sülfür (H2S) gazlarını 
ölçerek kaydetmektedir. Örnek bir ölçüm, Şekil 
12’de verilmiştir. Metan konsantrasyonu %5 olan 
Alt Patlama Sınırı (Lower Explosion Limit, LEL) 
değerinin %20’sine ulaştığında, sistem TBM’i 

tamamen durdurarak uyarı vermektedir. Açık ya da 
yarı-açık kazı modunda, zaman zaman tıkanmalar 
olsa bile sistemin verimli olarak çalıştığı 
görülmüştür. Basınç altında kapalı kazı modunda, 
zaten kazı odasında metan birikemeyeceği 
veya hava olmayacağı için, bu koşulda ölçüm 
yapılmasına da gerek yoktur. 

Şekil 11- Otomatik gaz ölçüm, uyarı ve emniyet sistemi (Arcan 
Makine, 2010).

 Şekil 12- Örnek bir metan gazı ölçüm grafiği (22 Eylül 2010).

Metan emisyonunu azaltmak için, 4 Temmuz 
2010’dan sonra kazı odasının kapısı sürekli 
açık bırakılmıştır. Bu durum sadece stabil kazı 
aynalarında açık kazı modunda gerçekleştirilebilir. 
Verimli bir havalandırma sağlamak için vantüpün 
ucu, mümkün olduğu kadar tünel aynasına yakın 
tutulmuştur. Ayrıca, dikkatli ve yavaş kazıya ilave 
olarak, segment halkaları ile tünel çeperi arasında 
kalan boşluğun (void, annulus) enjeksiyonu, 
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapılmaya 
çalışılmıştır. 

Kazı yapılan formasyonun sertleşmesi nedeniyle, 
bentonitinarına nüfuz edemediği görülmüş ve kazı 
odasına bentonit enjeksiyonuna 7 Temmuz’da son 
verilmiştir. Bununla beraber, kama tipi keskiler 
(scraper, ripper) sert formasyonu kazamadığı için 
disk keskiler ile değiştirilmiştir. Metan yayılımısert 
formasyonun kazısı sırasında da devam etmiştir. 
Yaklaşık 500 m’lik ilerleme esnasında metan 
yayılımının gittikçe azaldığı gözlenmiştir.

19 Mayıs 2012 tarihine kadar 11.674 m 
uzunluğundaki ana tünellerin kazısı tamamlanmış 
ve Nisan 2011’de, aylık kazı hızında Türkiye 
rekoru (809,4 m/ay) kırılmıştır (Şekil 13, Tablo 2). 
Böylesine önemli bir grizu patlaması olayı yaşayan 
personel, metan gazı ile mücadele konusunda 
kendilerini geliştirmiş ve yeni kurulan güvenlik 
sisteminin de verdiği güvenle sorunsuz bir tünel 
çıkışı yapmışlardır (Şekil 14). Yüklenici firma, bu 
tünelin kazısı bitmeden yine aynı bölgede gazlı 
formasyonlardan geçen, toplam uzunluğu 6015 m 
olan 3 kısa tünelin de ihalesini almıştır.

Şekil 13- Nisan 2011 ayında rekor segment montajı.

Tablo 2- Nisan 2011’de rekor aylık ilerleme performansı.

Toplam Aylık İlerleme 809,4 m (852 ring)

En İyi Günlük İlerleme 44,65 m (47 ring)

En İyi Vardiya İlerlemesi 22,80 m (24 ring)

Ortalama Günlük İlerleme 27,0 m

Makine Kullanım Oranı %24

Segment Montajı %20

Pasa Nakliyesi %23

Ray Montajı %20

Diğer Duraklamalar %13

Şekil 14- TBM’in bir kuyudan çıkışı (27 Ocak 2012).

5. soNuÇLAr

Bu çalışmada, mekanize tünel kazısı  sırasında, bir 
fay zonundan yayılan metan gazının neden olduğu 
grizu patlaması olayı incelenmiştir. Yaşanmış olan 
olay, kazı çalışmaları öncesi yapılması gereken 
jeolojik etütlerin ve sahanın gazlılık durumu 
ile ilgili değerlendirmelerin önemini ortaya 
koymaktadır.

Tünel kazı çalışmalarında, eser halde bile olsa 
metan gazının varlığı önemli bir tehlike kaynağıdır. 
Bu gibi durumlarda tünel içinde ve kazı odasındaki 
otomatik gaz ölçümve uyarı sistemleri ile otomatik 
devre kesiciler hayati önem taşımaktadır. TBM 
üretici firmalarının, maliyeti TBM maliyeti ile 
kıyaslanmayacak kadar düşük olan bu tür ölçme 
ve uyarı modüllerini kullanıcıların tercihine 
bırakmadan sisteme monte etmesi gerekmektedir.

Metan ve diğer gazlarla mücadelede en etkin 
önlem, yeraltı boşluğunun şartlar dikkate alınarak 
projelendirilmiş, sürekli olarak çalışan bir mekanik 
havalandırma sistemi ile havalandırılmasıdır.Metan 
gazının özellikle yeraltı kömür madenciliğinde 
iş güvenliğini tehdit eden sorunların başında yer 
aldığı bilinmektedir. Bu nedenle, benzer sorunlarla 
karşılaşıldığı zaman kömür ocaklarında deneyim 
kazanmış maden mühendislerinin bilgi ve 
deneyimlerinin dikkate alınmasında fayda vardır.

Çalışmalar sırasında kazı odasına bentonit çamuru 
basılarak, gazın emisyonunun azaltılabildiği de 
gözlenmiştir
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Zigana kelimesi Rumcanın yerel lehçesinde “Geçit” 
anlamına gelmektedir. Antik çağlardan beri ticaret 
yolları üzerindeki bir geçit olarak önemini koruyan 
Zigana Geçidi, Gümüşhane ilinin Torul ilçesine 
bağlı bir köye de adını vermiştir. Bugünkü köy 
muhtemelen geçidin güney girişinde yolcu ve 
kervanlara hizmet verme maksadıyla kurulmuştur. 
Orta Çağda Asya’yı Avrupa’ya bağlayan en büyük 
kervan yolu, Çin’de başlayan Kaşgar, Semerkant, 
Buhara, Nişabur, Rey, Tebriz ve Erzurum üzerinden 
gelerek Zigana Geçidi’nden denize inerdi. Bu 
yolun devamında da kervanlar ve ticaret gemileri, 
Trabzon’dan deniz yoluyla Venedik ve Ceneviz’e ve 
tüm Avrupa’ya ulaşırdı. Bu nedenle tarih boyunca 
işlek ve hareketli bir yol üzerinde yer alan bu geçit 
her dönem önemini korumuştur.

Trabzon’u, Gümüşhane ve Erzurum üzerinden İran’a 
bağlayan karayolu üzerinde yer alan Zigana Geçidi, 

Gümüşhane’den 60, Trabzon’dan 120 kilometre 
uzaklıkta yer alır. Rakımı 2032 m olan geçit, 
Doğu Karadeniz coğrafi yapısı ile Orta Anadolu 
yaylaları arasındaki geçiş noktasında bulunur. Orta 
Anadolu tarafında Harşit Vadisi yer alır. Geçidin 
Orta Anadolu tarafında Karadeniz tarafına göre 
köyler daha seyrek bulunur, toplu yerleşimler 
görülür ve ormanların yoğunluğu azalır. Yılın beş 
ayı karla kaplı olan geçit ise yoğun ormanların 
arasında bulunur.

Zigana Geçidi’nde hizmet vermeye devam eden 
mevcut Zigana Tüneli 1987 yılında dönemin 
Başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete 
açılmıştı. Trabzon ve Gümüşhane illerini 
birbirine bağlayan 1702 m uzunluğundaki tünel, 
Gümüşhane tarafından 1795 m rakımdan girip 
Trabzon tarafından 1820 m rakımdan çıkmaktadır. 
Bu tünele alternatif bir tünelin projelendirilmesi işi 

Petek Proje Mühendislik Müşavirlik A.Ş. tarafından 
hazırlandı.

Bitirildiğinde Türkiye’nin ikinci en uzun tüneli 
olacak olan Yeni Zigana Tüneli 12.888,5 m olarak 
projelendirildi. Tünelin tamamlanmasıyla kış 
aylarında şoförlerin korkulu rüyası da sona erecek.

Yeni tünel, Trabzon tarafından Güzelyayla 
yakınlarında yolun 45,8’nci kilometresinden 1253 
m rakımdan girecek ve 1211 m rakımdan yolun 
54,74’nci kilometresinde Köstere’den hafif bir 
kavis yaparak çıkacak. Giriş ve çıkışında devasa 
kavşaklar ve viyadükler bulunan tünelde ayrıca 
11 tane yaya geçidi, 12 araç geçidi, 24 sığınma 
cebi, 2 kavşak, 2 tahliye dönüşü ve 1 adet de kaçış 
tüneli planlandı. Uzunluğu 12888,5 m olacak olan 
tünelin eğimi % 3 olacak. Birbirine paralel 2 tüp 
tünelin aralarındaki mesafe ise 24 m

yenİ zİGana GEÇİDİ TÜNELİ

Trabzon

Petek Proje mühendislik müşavirlik AŞ tarafından projelendirme çalışması yapılan  
Trabzon - Gümüşhane Yolu zigana Tüneli Etüt Proje işi tamamlandı. Yeni tünelin ihale  
edilme süreci de başlamış durumda.
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Mini Metro’yla Boğaziçi Üniversitesi’ni de 
barındıran bölgede Levent’ten Hisarüstü’ne 
6 dakikada ulaşılacak. Projeyle Levent - Etiler 
güzergahının yükünü çeken Nisbetiye Caddesi’nin 
de trafik yoğunluğunun düşürülmesi hedefleniyor. 
Dört istasyonun bulunacağı hatta 2 adet 4’lü dizi 
tren işletmesiyle başlanıp ihtiyaca göre 3 trene 
çıkılabilecek. Ana hat üzerindeki maksimum teorik 
işletme hızının da 80 km/sa olması öngörülüyor. 
Hat Levent, Akmerkez, Etiler ve Hisarüstü 
bölgeleri yolcularının konforlu bir şekilde Levent 
İstasyonu’na taşınmasını sağlayacak.

Levent Hisarüstü Mini Metro Hattı’na  
Dair Teknik Bilgiler

Yolcu/saat kapasitesi: 8100

Hat uzunluğu: 3.300 m

İstasyon sayısı: 4 adet

İstasyon isimleri: Levent, Akmerkez, Etiler ve 
Hisarüstü

Aktarma istasyonu: Levent

Yolculuk süresi: 6 dakika

Tren Sayısı: 2 (3 trene çıkabilecek)

Sefer aralığı: 4 dakika (240 sn)

Tünel kazı metodu: Yeni Avusturya Tünel Açma 
Metodu (NATM)

Tünel derinliği: 25m

Hat sayısı: Tek tüp 

Levent – Hisarüstü Raylı Sistem Hattı 3.320 
metre uzunluğunda, 4 istasyonlu bir hat olarak 
planlanmıştır. İlave olarak 500 m’lik bağlantı hattı 
ile bu hattın mevcut Taksim – Hacıosman hattına 
bağlantısı sağlanacaktır. Hızlı toplu taşımaya 
hizmet edecek bu proje, İstanbul Büyükşehir Toplu 
Taşıma Sistemi ağının bir parçasını oluşturacaktır. 
Hisarüstü bölgesinde yer alan otobüs hatlarının 
yolcularının da Levent İstasyonu’na aktarılması 
bu şekilde sağlanacaktır.

Levent - Hisarüstü hattına ek olarak Sanayi – 
Seyrantepe 3. bağlantı hattının da yapım işleri 
devam etmektedir. Bu sayede Seyrantepe 
İstasyonu’na bağlanan Gidiş - Geliş hatları 
tamamen birbirinden ayrılarak tren sefer süreleri 
kısaltılacak ve maç çıkışlarında taşınan yolcu sayısı 
2 katına kadar çıkacaktır. Böylelikle mevcutta en 
iyi performans ile 9,5 dakika olan tren sefer 
süreleri 3-4 dakika mertebesine kadar iyileşmiş 
olacaktır. Mevcut Taksim – Hacıosman döngüsü 
ile yapılan maç işletme tren seferlerinin en iyi 
değeri olan 5 dakikadan 2,5 dakika mertebelerine 
kadar iyileştirilmesi saatte taşınan yolcu sayısını 
% 100 mertebelerine kadar artıracaktır

levenT HİsarüsTü  
mİNİ mETro 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ve Ulaştırma 
Denizcilik ve Habercilik 
Bakanlığı ortak çalışması 
olan Levent - Hisarüstü 
arasında yapılan “mini 
metro” hattında Şubat ayı 
içerisinde, ilk test sürüşünün 
yapılması planlanırken 25 
Ocak 2014 - 1 Şubat 2014 
tarihleri arasında makas 
çalışması yapıldı.
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Projede 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.

Birinci kademede 9311 m uzunluğundaki enerji tünelinin kazısı TBM ile 
yapılmıştır. Kazıda kullanılan 4,305 mm ( 14,1 ft. ) çapındaki Robbins marka 
(DS1415-370) çift kalkanlı TBM’in özelliklerine bakılacak olunursa; kesici 
kafada sekiz adet twin-disk ve yirmi adet single-disk olmak üzere toplamda 
yirmi sekiz adet 431,8 mm (17˝ Robbins Wedgelock) 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. 

Tünel açma makinesinin kazı yaptığı 14 aylık süre boyunca en iyi aylık 
ilerlemesi 782,8 m/ay ve ortalama aylık ilerleme 472,7 m/ay olmuştur. 
İlerlemeler kil dolgulu kireçtaşı litolojisinde kaydedilmiştir. Ortalama kayaç 
dayanımı 60-70 MPa iken maksimum dayanım 120 MPa’a ulaşmıştır.

Sert kaya koşullarında kazı yapılmasına rağmen çok az keski değişimi, keskilere 

yapılan uygun koruyucu bakım ve iyi eğitimli kazı ekibi gibi nedenler sayesinde 
keski maliyetleri oldukça düşük seviyede kalmıştır. Proje yüklencisi olan NTF 
İnşaatı’ın tünel şefi Mustafa Akgül bu durumu bir örnekle şu şekilde açıklıyor: 
“120 MPa dayanıma kadar varan kireçtaşında 28 numaralı keski hiçbir değişim 
olmadan 8 km’nin üzerinde bir mesafede kazı yapmıştır”

Makine aynı zamanda kil dolgulu 2 adet fay hattından geçmiş, TBM’in kazıya 
başladığı ilk zamanlarda ise sadece bir tek fayın geçileceği öngörülmüştü. İlave 
fay bölgelerinde ve zorlu jeolojik koşullarda ön deligi ve ön enjeksiyon yaparak 
tünel ekibinin ilerleme yapabilmesi kolaylaştırmıştır.

Jeolojik koşullarla mücadeleye ilaveten makine aynı zamanda beklenmeyen 
enerji kesintilerine de maruz kalmıştır. Bu durum PLC sisteminin her seferinde 
yeniden başlatılmasına ve ilerlemeler için duruklamalara sebebiyet vermiştir. 
Gündüz ve gece vardiyalarının uzatılmasıyla yapılan çalışmalar neticesinde 
zaman kayıpları telafi edilmiştir. NTF İnşaat makine müdürü Dursun Yıldız 
bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor; “ Makine minimum duraklamalarla 
çok iyi bir performans gösterdi ve ilk başlardaki gecikmeleri telafi ederek işi 
zamanında bitirmeyi başardık.”

‘Pea gravel’ konveyör bantı ve ölçme sistemi gibi bazı makine operasyonları 
sırasında birkaç düzeltme ve değişim gerekli oldu. Akgül konuyla ilgili 
olarak, “Kazı sırasında sadece 3 düzeltme yapıldı ve Robbins saha ekibi bunu 
sorunsuzca halletti. Onların NTF personeliyle işbirliği güçlü ve sürekliydi.” dedi

Kaynak: www.therobbinscompany.com

yamanlı ıı Hes PrOjesİ’nde  
Tbm KAzIsI TAmAmLANDI

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.
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GAP Eylem Planında yer alan ve projeleri büyük 
oranda tamamlanan Suruç Ovası Pompaj Sulaması 
Projesi’nin inşaat işleri çok sayıda üniteye ayrılarak 
kademeli olarak devam ediyor. Suruç Ovası’nı 
sulayacak projenin en önemli ayaklarından biri 
olan Suruç Tüneli’nde ise mutlu sona ulaşıldı. 
Suruç Ovası’nda 950.970 dekar zirai araziye su 
sağlayacak olan Suruç Tüneli tamamlandı.

Suruç Tüneli’nin sözleşmesi 09 Mart 2009 tarihinde 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmişti. Kazı çapı 7,80 

metre olan, 7,00 m bitmiş iç çapına sahip ve 17.185 

metre uzunluğundaki Suruç Tüneli, Türkiye’de 

tamamlanmış en uzun tünel olma özelliğini de 

taşıyor.

İlci İnşaat tarafından yürütülen projede İtalyan 
Seli firması tarafından üretilen 7,8 m çapında ve 
150 m uzunluğundaki çift kalkanlı sert kaya TBM 
kullanıldı. Ayn-ı Zeliha ismi verilen tünel açma 
makinesinin kesici kafasında 17” (432 mm) çapında 
41 adet tekli disk keski 2 adet ikiz disk keski ve 1 
adet de 4’lü disk keski olmak üzere 49 adet disk 
keski kullanılmıştır. Kesici kafa torku 3.500 kNm ve 

Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı kalkınma projesi olan Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP)’ta önemli bir adım daha atıldı.  Proje kapsamında 
Suruç Ovası’na su temin edecek olan 17.185 m uzunluğundaki Suruç 
Tüneli’nin kazısı tamamlandı.

Türkİye’nİn en uzun sulama 
Tünelİ Olan suruÇ Tünelİ’nde 
KAzI İŞLEmLErI TAmAmLANDI
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12 adet ana itme silindirlerinin kuvveti de 25.360 
kN’dur. Kesici kafanın dönmesini sağlayan 7 adet 
elektrik motorunun toplam kurulu gücü 2205 
kW’dır. Bal peteği formundkia prekast segment 
betonların kullanıldığı tünel tahkimatında her bir 
segmentin boyu 1,6 m ve ağırlığı da 6,5 ton’dur.

TBM’in kazı yaptığı güzergahta Gaziantep 
formasyonunun erime boşluklu kireçtaşı, killi 
kireçtaşı, tebeşirli killi kireçtaşı ve marn birimleri 
geçilmiştir. Bu formasyonda kireçtaşları arasındaki 
geçişler belirli bir sınır içerisinde değil kalker ve 
kil oranlarının artış ve azalışı şeklinde olmaktadır.

Devreye alındığında Atatürk Barajı’ndan Suruç 
Ovası’na saniyede 90 m3 su aktaracak olan Suruç 
Tüneli, böylece ülkemizdeki birçok nehirden daha 
büyük debiye sahip olacak. Bu rakam ülkemizin 

en hızlı akan nehri Çoruh’un yıl içindeki en düşük 
debisinin yaklaşık iki katına, en yüksek debisinin 
ise beşte birine yakın bir değer oluyor.

Suruç Tüneli ile birlikte 8 üniteden oluşan Suruç 
Ovası Pompaj Sulaması tamamlandığında Suruç 
Ovası’nda toplam 950.970 dekar tarım arazisi 
basınçlı olarak yağmurlama ve damla sistemiyle 
sulanacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projenin 
toplam maliyeti 1,5 milyar TL’yi buluyor.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi çerçevesinde 
Suruç Tüneli ile birlikte 8 ünite yer almaktadır.

1.  Suruç Tüneli

2. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim 
Kanalı I. Kısım

3. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana 
Kanal

4. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana 
Kanal

5. Taşbasan Depolaması

6. Taşbasan Sol Sahil Sulaması 1. Kısım

7.  Taşbasan Sol Sahil Sulaması 2. Kısım

8. Taşbasan Sağ Sahil Sulaması

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
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Trabzon’u Gümüşhane’ye bağlayan karayolu 
üzerinde bulunan mevcut Maçka Tüneli’nin 
yetersiz kalması nedeniyle başlatılan çalışmalar 
ile birlikte ulaşım daha rahat hale gelecek. Tünelle 
birlikte Zigana Geçidi’ne bağlanacak karayolu, yine 
burada yapılması planlanan yeni Zigana Tüneli 
ile Gümüşhane’ye çok daha güvenli ve rahat bir 
ulaşım sağlayacak.

Fernas İnşaat’ın yüklenici olduğu projenin 
tünelcilik işlerini alt yüklenici olarak Başfen 
İnşaat ve Madencilik yürütüyor. Başfen İnşaat ve 
Madencilik proje müdür yardımcısı Gökhan Uz’un 
verdiği bilgilere göre Şubat ayı itibariyle sağ tüpte 
450 m, sol tüpte 375 m kazı yapılmış durumda. 
Maçka Tüneli’ndeki çalışmalar şuan için giriş 
tarafından devam etmekte olup çıkış tarafındaki 
çalışmalara da en kısa sürede başlanılacaktır.

Yine Maçka ile Trabzon merkez arasında bulunan 
Deliktaş mevkiinde çalışmaları devam eden 
Deliktaş Tüneli çift tüp olarak inşa edilecek. Bu 
tünelin de alt yükleniciliğini üstlenen Başfen 
İnşaat ve Madencilik’in proje müdür yardımcısı 
Gökhan Uz’un verdiği bilgilere göre tünelin sağ 
tüpü 1244m, sol tüpü ise 1306 m uzunluğunda 
olacak. Şubat ayı itibariyle Sağ tüpün giriş tarafında 
320 m kazı yapılmış durumdadır. Çıkış tarafında ise 
tek aynadan çalışmalar devam etmektedir.

Maçka ve Deliklitaş tünellerinde NATM 
uygulanmakta olup  her iki tünelde de mekanik 
kazı ile ilerleme yapılmaktadır. Maçka Tüneli’nin 
sağ tüpünün ilk 20 m’sinde, sol tüpün ise 42. 
m’sinde jeolojik formasyon olarak yamaç 
molozunda ilerleme yapıldığından kendinden 
delmeli 3,5 inç’lik kaya matkap ucu (rockbit) ile 
uygulama yapılmıştır. Bu uygulama çift sıra olup 9 

m boyunda çelik borular ile yapılmıştır ve her bir 
sette 85 adet çelik boru bulunmaktadır. Bu kısımlar 
C3 kazı klası ile geçilmiş ve desteklenmiştir. 
Tünel güzergahının yaklaşık %75’i sağlam kaya 
sütunsal bazaltlardan oluşmaktadır ve B-1, B2 
kaya klaslarıyla geçilmektedir. Maçka Tüneli’nde 
2 adet sığınma cebi ve 5 adet araç geçiş bağlantı 
tüneli bulunmaktadır. Deliklitaş Tüneli ise yapılan 
projeye göre B3, B2 ve B1 klaslarıyla geçilecektir.  
Şubat ayında delme-patlatma yöntemi ile kazıya 
geçilmiştir. Tünelde kullanılan iksa raund boyları 
1,5 ile 2 m arasında değişmektedir. Bu tünelde de 
1 adet sığınma cebi ve 2 adet araç geçiş bağlantı 
tüneli vardır. Ayrıca çıkış tarafında yaklaşık 50 
m uzunluğunda aç-kapa yapısı bulunmakta 
olup, mevcut  köy yoluna bu yapıyla bağlantı 
sağlanacaktır. İşin bitiş süresi ise yaklaşık 2 yıldır

TrabzOn-GümüşHane devleT yOlu  
mAÇKA vE DELİKTAŞ TÜNELLErİ

Trabzon-Gümüşhane Karayolu Maçka şehir geçişini rahatlatacak olan 
Maçka Tünel’i, sol tüp 2746 m ve sağ tüp 2802 m olmak üzere çift tüp olarak 
inşa edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 
yürütülen projenin 60 milyon liraya mal olması planlanıyor.



Büyükçekmece Arıtma Tesisi Tünel ve Kolektörü 
projesinde TBM ile tünel kazılarına devam ediliyor.
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Büyükçekmece atıksu havzasından kaynaklanan 
atıksuların toplanarak yapımı devam eden Büyükçekmece 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktarılması 
hedefleniyor. Proje kapsamında 2800 mm iç çaplı 4.490 
m atıksu tüneli, 7500 mm iç çaplı 7 adet tünel kuyusu 
ve 600-2000 mm çapları arasında 3.426 m atıksu kanalı 
inşa ediliyor.

Gürpınar Formasyonu’nda bulunan kil, kum ve çamurtaşı 
birimlerinden ve Kuşdili Formasyonun’nda bulunan kil ve 
kum birimlerinden geçen tünel üzerindeki örtü tabakası 
kalınlığı 18 m ile 50 m arasındadır.

Akad-Kaner iş ortaklığının alt yüklenicisi olarak NAS-YSE 
iş ortaklığı tarafından yürütülen projede atıksu tüneli 
3.702 m ve 905 m olmak üzere iki aşamada açılmaktadır. 
Kazı çapı 3,8 m olan Herrenknecht marka EPB TBM ile 
kazılan 905 m’lik ilk tünel Şubat 2014 tarihi itibariyle 
tamamlanmış durumdadır. Tünel güzergahında bulunan 
7 adet tünel kuyusunun da 5’inin 1. ve 2. kaplamaları 
yapılarak bitirilmiştir.

Büyükçekmece Havzası’nın atıksuları hali hazırda 
1998 yılında hizmete alınan günlük 155 bin metreküp 
kapasiteli Büyükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nde 
arıtılıyor ve deniz deşarj hattı ile Marmara Denizi’ne 
deşarj ediliyor.

Varolan Büyükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ne 
gelen Mimarsinan ve Gürpınar kolektörleri ile Çakmaklı 
kolektörünü de alan sistemin getirdiği atıksular yapımı 
devam eden atıksu tünelleri Büyükçekmece İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılarak alıcı ortam 
Marmara Denizi’ne deşarj edilebilir hale getirilecektir. 
Tesis sayesinde karbon, azot ve fosfor giderimi ile 
ileri biyolojik olarak atıksuların arıtılması sağlanacaktır. 
Böylece İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri 
olan Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi kirlilikten 
korunacaktır. Yaklaşık olarak 38,3 milyon TL’ye mal 
olacak Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi; Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde yaklaşık 
500 bin nüfusa hizmet verecektir. Projenin 2015 yılında 
tamamlanması planlanıyor

büyükÇekmeCe 
arıTma Tesİsİ
Tünel ve kOlekTÖrü
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Yeraltında, üstelik İstanbul gibi bir şehirde 
tünel açmak; teknik birikim, deneyim 
ve yeterlilik gerektiren güç bir iştir. 
İstanbul kıta tektoniği nedeniyle, Boğaz’a 
yaklaştıkça genç ama ezilmiş zonlar, 
Haliç’e doğru yaklaştıkça daha yaşlı, 
daha ezik zonlarla karşılaşılmakta ve her 
8-10m’de çatlak sistemleri görülmektedir. 
Yerüstünde ise düzensiz gecekondular, 
apik araziler, en küçük deformasyona tepki 
vererek çatlayan düşük kaliteli binalar ve 
deprem bekleyen İstanbul...

İstanbul’un ilk karayolu tüneli olan 
Kağıthane - Piyalepaşa Tüneli, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
ortaya koyulan 7 Tepeye 7 Tünel projesi 
kapsamında inşa edilen tünellerin ilkidir. 
Yapımına 2006 yılına başlanan tünel, 
4 yıllık inşaat sürecinin ardından, 14 
Haziran 2010 tarihinde törenle kullanıma 
girmişti.

Kağıthane yakınlarında başlayarak 
Okmeydanı ve D100 karayolununun 
altından geçen tünel Beyoğlu ilçesinin 
Kasımpaşa - Piyalepaşa semtlerinde 
son bulmaktadır. Gidiş ve geliş yönleri 
birbirinden bağımsız olarak, iki ayrı tünel 
halinde kazılmıştır. Tünel, 2 + 2 şeritli, 500 

İsTANbuL’uN 
İÇİNDEN 
KArAYoLu 
TÜNELİ GEÇEN 
İLK İLÇEsİ 

İstanbul’un merkezinde 
yer almasına rağmen 
ulaştırma ve alt yapı 
yatırımlarının eksikliği 
nedeniyle ikinci planda 
kalan Kağıthane, artık 
gözde yatırım alanına 
dönüşmüş durumda. 
Kağıthane, İstanbul’un 
içinden karayolu tüneli 
geçen ilk ilçesi ünvanına 
sahipken su transferi 
tüneli ve ilçe belediyesi 
tarafından yapılan tünel 
projelerine de ev sahipliği 
yapıyor.

KAĞIThANE

Kağıthane’nin tarihi İstanbul’un tarihi 
kadar eskidir. Bu görkemli geçmiş, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun hemen hemen bütün 
dönemlerini kapsar. Bu geçmişte Osmanlı 
İmparatorluğunun batılılaşma serüveninin 
bütün izleri de görülür. Haliç, özellikle 
Kağıthane deresi ve çevresi, Bizans 
döneminden başlayarak, İstanbul’un önemli 
coğrafyalarından biri olmuştur.

www.kagithane.gov.tr
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- 600 metre uzunluğundaki bir bağlantı yoluyla 
Şişli’nin Bomonti semtine bağlanmaktadır. 
Burada, projenin ikinci ayağı olan Bomonti - 
Dolmabahçe Tüneli’yle birleşmektedir. Yoğun 
saatlerde 45 dakika süren Kağıthane - Taksim 
arası yolunu, Kağıthane - Piyalepaşa Tüneli ve 
ardılı Bomonti - Dolmabahçe tüneliyle 5 dakikada 
geçmek mümkün hale gelmiştir.

Kiska - Makyol (Kismak) adi ortaklığının 
yürütücülüğünü yaptığı, alt yüklenici olarak 
Hitit İnşaat Madencilik tarafından tünelcilik 
işlerinin yürütüldüğü Kağıthane - Piyalepaşa 
Tüneli Kasımpaşa - Piyalepaşa’dan (Bomonti 
altı) girerek Okmeydanı - Çağlayan bölgesini 
geçip Kağıthane’ye çıkacak olan T1 ve T2 olarak 
adlandırılan tünellerden oluşur.

Tünel güzergahında yer alan birimlerin 
özellikleri yapılan saha ve sondaj çalışmaları 
ile belirlenmiştir. Jeolojik açıdan bakıldığında; 
gözlemlere göre yüzeyde yaklaşık 50 cm 
kalınlığında bitki örtüsü yer almaktadır. Onun 
altında ise Trakya Formasyonu’nun belirgin 
özelliklerini taşıyan, kahve - yeşil renkli kiltaşı, 
kahve - yeşil renkli şeylli kiltaşı, kahve - yeşil 
renkli kiltaşı - kumtaşı ardalanması, mavi - gri 
renkli kumtaşı, mavi - gri renkli şeyl ara tabakalı 
kumtaşı, mavi - gri renkli kiltaşı, kalker, grovak ve 
silttaşı birimleri bulunmaktadır.
Ayrıca bu birimlerde, yer yer kalsit damarlarına 
rastlanmıştır, yanı sıra mavi - yeşil renkli, kalsit 
damarlı andezit sokulumları da mevcuttur. 
Yer yer dayklara da rastlanan bölgede kayalar 
sağlam ve orta - sağlam kayaç grupları içerisinde 
yer almaktadır.

Tüneller hakkında genel bilgiler:
Kazı yöntemi: NATM
T1 tünel uzunluğu: 1506m
T2 tünel uzunluğu: 1517m
İrtibat tünelleri: 6 adet
Maksimum tünel eğimi: % 2,5
Taban genişliği: 11,80m
Yol genişliği: 9,50 m (2 şerit + emniyet şeridi)
Yüksekliği: 7,33m
Kazı Kesit alanı: 65m2
Kazı miktarı: 810.840m3

Beton miktarı: 141.120m3
Beton Kalınlığı: 50cm
Hasır Çelik: 3.000 ton
Püskürtme beton: 60.000m3
Çelik iksa: 2.500 ton
Kendi delen enjeksiyon bulonu: 20.000 m
Ø 26 Kaya bulonu: 150.000 m

Kağıthane’nin evsahipliği yaptığı altyapı 
projelerinden birisi de Boğazdan Haliç’e Su 
Taşınması Projesi’ydi.  İstanbul Boğazı’ndan 
Haliç’e su verme çalışması kapsamında Ayazağa 
ile Sarıyer Çayırbaşı arasında 5 kilometre 
uzunluğunda 2,2 metre çapında bir tünel yapıldı.

Kağıthane Deresi’ne sürekli su akışının sağlanarak 
dere suyunun yenilenmesi ve Haliç’e sürekli 
temiz suyun girmesini sağlamak için inşa edilen 
tünelin kazısında Herrenknecht marka bir tünel 
açma makinesi kullanıldı. Proje kapsamında 
tünel kazı işini Depar İnşaat yürüttü.

Kullanılan tünel açma makinesinin genel 
özellikleri şu şekildedir:
Marka Herrenknecht
Dizayn Tam Kesit Tek Kalkanlı 
Dış Çap Ø3115 mm
Toplam Uzunluk 56 m
Hidrolik Kafa İçin 2 x 250 kW 
Gerekli Güç
Max. Tork 1400 kNm
Rpm Aralığı 0 – 10 rpm
İtme Silindiri Sayısı 8 Adet
İtme Silindiri Gücü 1100 kN
Disk Sayısı 21 Adet
Disk Boyutu 14’’ inç  (356mm)
Kazıcı Sayısı 6 Adet
Gentri Sayısı 12 Adet
Net Tünel İç Çapı Ø2200 mm
Segment Ø2600 mm 
Dizilimli İç Çap
Jeolojik Yapısı Çatlaklı,  
 Su Akışı Yüksek (160Mpa)

Proje kapsamında İstanbul Boğazı’nın oksijenli 
suyu ilk olarak Sarıyer Çayırbaşı mevkiinden 
alınarak yeraltında inşa edilen tünelle 
Ayazağa’daki terfi istasyonuna ulaştırılıyor. 
Buradan Kağıthane Deresi’ne pompalanıyor. 
Tünelle aktarılan Boğaz suyunun, Altınboynuz’daki 
çözünmüş oksijen miktarını artırmasıyla biyolojik 
çeşitliliğin de artması sağlanacak.

Kağıthane’de yürütülen bir başka altyapı projesi 

ise ilk kez bir ilçe belediyesi tarafından yapılan 
tünel olma özelliği taşıyan Taşlık Sokak Tüneli 
Projesi’dir.

Kağıthane Belediyesi tarafından kendi öz 
kaynakları tarafından çalışmaları yürütülen tünel 
Çağlayan Mahallesi Taşlık Sokak, Park Sokak, 
Levent Sokak ve Şeref Sokak arasında açılmıştır. 
Proje ile trafik sorununa çözüm planlanırken, 
aynı zamanda bölgedeki binaları taşıyan kayma 
riski bulunan zeminin güçlendirilmesi ve 
bölge halkına hizmet edecek sosyal alanların 
oluşturulması sağlanacaktır.

FNS İnşaat tarafından yürütülen proje 
kapsamında tünel yapım tekniği olarak Ø80 fore 
kazık ve kuyu perdelerden oluşan kenar iksalar 
üzerine 80 cm kalınlığında yerinde dökme tünel 
döşemesi yapılan sistem uygulanmıştır. Çalışma 
alanının mevcut binalara yakınlığı nedeniyle bu 
binalara herhangi bir hasar verilmemesi amacıyla 
bu şekilde kapalı çerçeve oluşturulduktan sonra 
tünel kazısı ekskavatör ile yapılmıştır. Dalma 
ve çıkma rampalarında ise başlık kirişleri ile 
birleştirilmiş Ø80 fore kazık ve betonarme 
perdeler iksa olarak kullanılmıştır. Bu şekilde 133 
metre’si kapalı kesit olmak üzere ortalama 5,50 
metre genişlikte 4,60 metre yükseklikte toplam 
185 metre tünel imalatı tamamlanmıştır.

İmalatların yapımı sırasında iki adet ekskavatör, 
bir adet silindir, iki adet beko - loder, bir adet vinç, 
çalışılan etabın özelliklerine göre güçleri 13.000 
Nm tork ve 32.000 Nm tork aralığında değişen 6 
farklı fore kazık makinası, bir ankraj makinası ve 
bir adet püskürtme beton makinesi kullanılmıştır.

Alıntı yapılan kayanaklar: 
• Şehir İçi NATM Uygulamaları, Hamdi Türedi, 2. UYAK 

Sempozyumu.

• Bir Karayolu Tüneli İnşaatında Patlatma Kaynaklı 
Titreşimlerin Ölçümü ve Analizi, Ümit Özer, Abdulkadir 
Karadoğan, Ali Kahriman (İstanbul Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 
Avcılar, İstanbul). Abdullah Kürşat Erol, Murat Yurttaş 
Kiska-Makyol Adi Ortaklığı, Kağıthane, İstanbul), 2. UYAK 
Sempozyumu

Londra’da 26 - 27 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen Tünelcilik Seminer 
ve Konferansı kapsamında yapılan ödül töreninde, farklı kategorilerde aday 
gösterilen finalistler birincilik için yarıştılar.

Kategorilerde birincilik ödülünü kazananlar 26 Kasım 2013 tarihinde açıklandı. 
Ödül töreni New Civil Engineer, Ground Engineering ve ITA - AITES tarafından 
organize edildi.

ITA başkanı Prof. Dr. Soren Degn Eskesen organizasyona şu ifadelerle destek 
verdi; “Dünya genelinde tünelcilik ve yeraltı sektörü pazarındaki artan 
talepler, endüstrimizin daha fazla teknolojik gelişime, tünelcilik konusunda 
mühendislerimizin eğitimine ve tünel ekiplerinin toplum yararı için daha 
güvenli tüneller açabilecek konuma ulaştırılmasına gereksinim oluşturmaktadır. 
Bu nedenle, Genç Tünelciler Ödülü için birçok genç tünelcilinin yarıştığını ve 
Uluslararası Tünelcilik Ödülleri için aday başvurularındaki büyüyen ilgiyi 
görmek büyük bir zevk. Endüstrimiz büyük şirketlerden ve büyük insanlardan 
oluşmaktadır. Büyük bir geleceğe sahip olduğumuza inanıyoruz.”

Proje kategorisindeki ödülleri kazananlar;

• Yılın Özel Tünelcilik Projesi Strukton Civiel, Metro Station Amsterdam 
Central Station North-South Line

• Yılın Projesi (500 milyon doların altında) TOTO Costruzioni Generali, 
Sparvo Tunnel Project “Variante di Valico” A1 Motorway

• Yılın Büyük Projesi (500 milyon doların üzerinde) Transcity Joint Venture, 
Legacy Way Tunnel, Brisbane, Australia.

Teknik kategorideki ödüller;

• Yılın Ürün/Ekipman İnovasyonu CSM BESSAC/Bouygues, Tunnel 
Dismantling Machine-Extension of the West Island Line, Package 703, 
Hong Kong

• Yılın Teknik İnovasyonu Traylor Bros. and CH2M Hill Halcrow, Blue Plains 
Tunnel: Shaft Design and Construction

• BIM/Tasarım Yazılımının İnovatif Kullanımı Parsons Brinckerhoff, Alaskan 
Way Viaduct Replacement Program

• Zemin Araştırma ve Görüntüleme Ramboll Arup Joint Venture, Fehmarnbelt 
Fixed Link, Geotechnical Services

Yönetim kategorisindeki ödüller;

• Yılın Çevresel İnisiyatifi National Grid, Costain, Skanska, Halcrow, VVB, Arup 
and Mott MacDonald working in partnership on the London Power Tunnels

• Yılın Güvenlik İnisiyatifi MineARC Systems, Emergency Refuge Chambers
• Yılın Genç Tünelcisi Michael P. Cash, Southland Contracting and Tutor 

Perini Joint Venture
• Yaşam Boyu Başarı Mohamed Elhosseiny Abdel Salam, Egyptian Tunnelling 

Society
Şirket kategosisindeki ödüller;

• Yılın Tünel Tasarım Firması CH2M Hill Halcrow

• Yılın Tünelcilik Müteahhidi TOTO Costruzioni Generali

• Yılın Tünelcilik İşvereni Autostrade per l’Italia

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 
yarıştı

Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) 
tarafından desteklenen Uluslararası 
Tünelcilik Ödülleri töreninin 
dördüncüsü, 2013 yılının Kasım 
ayında Londra Grosvenor House 
Hotel’de yapıldı.

Tünel hakkında bilgi 
veren Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç, “Türkiye’nin 
ilk tünel yapan 
ilçe belediyesi 
unvanını 

taşıyacağız, 150 metrelik tünel 
yapıyoruz. Bu tünelle trafiği 
rahatlatmayı hedefliyoruz. 
Zamanla yarışarak hizmet etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

2013 
TünelCİlİk 
Ödüllerİ
TörENİ YAPILDI
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özET 
EtiBakır A.Ş. (Cengiz Holding) Küre Yeraltı İşletmesi’nde ayna ilerlemeleri delme patlat-
ma yöntemi ile cevher bloğundan ise geri dolgulu arakat göçertme yöntemi ile yılda 900 
binton cevher üretimi yapılmaktadır. EtiBakır Küre Aşıköy ve Bakibaba Ocaklarında 
açılan ana galeri, ana rampa, kılavuz galeriler ve cevherde açılan boşlukların tahkimatı 
püskürtme beton, çelik hasır, kaya bulonu tahkimat yöntemleri ile sağlanmaktadır. 
İşletmede püskürtme beton ana tahkimatı oluşturmaktadır ve püskürtme beton 
atılmayan tüm alanlar tahkimatsız alandan sayılmaktadır. Yapılan bu çalışmada, 
püskürtme betonda kullanılan katkı maddelerinin birbirine göre kıyaslanmasıyla mad-
enin yapısına uygun püskürtme beton karışımının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ma-
dende yapılan deney ve gözlemler sonucunuda plastik fiber katkılı püskürtme betonun 
çelik fiber katkılı püskürtme betona göre daha avantajlı olduğu anlaşılmıştır. 

AbsTrACT 
EtiCopper (Cengiz Holding) Underground Mine produce 900 thousand tons copper ore 
per year by drill and blast method and sublevel caving with backfilling method in ore-
body.  Excavated spaces in main galleries, main ramp, exploring headings and ore are 
supported  by shotcreting, wire mesh and rockbolting support methods. Shotcrete is 
the main support system in mine and galleries without shotcrete are considered as a 
unsupported area. In this study, determining the appropriate mix shotcrete for struc-
ture of mine is aimed by comparing  shotcrete additives used relative to each other. 
Plastic fiber reinforced sprayed concrete has been found advantageous than steel fiber 
reinforced shotcrete as a result of tests and observations in mine
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ÇELİK fİbEr vE PLAsTİK 
fİbErİN DENEY vE 
GözLEmLEr soNuCu 
KIYAsLANmAsI
İşletmede çelik fiber ve plastik fiberli beton 
karışımlarıyla yapılan farklı deneyler ve bu 
deneyler sonrası yapılan gözlemler sonucu 
bir takım tespitler yapılmıştır. Bunlar sırasıyla 
aşağıdaki gibidir.

Madende ayna ilerlemelerinde yapılan püskürtme 
beton geri sekme deneylerinde su geliri olmayan 
aynalarda ortalama geri sekme oranı %3,4 ile %3,6 
arasında çıkmaktadır. Püskürtme beton karışımında 
çelik fiber veya plastik fiber kullanımının geri 
sekme oranını düşüren olumsuz yönde bir etki 
gözlemlenmemiştir.

İşletmede kullanılan püskürtme beton ile sürekli 
olarak yapılan 10cm çapında 20cm boyunda 
silindirik 7 gün kür süreli beton numunelerin tek 
eksenli basınç dayanımı deneylerinde çelik fiberli 
numunelerin ortalama dayanımı plastik fiberli 
ortalama dayanımından 1Mpa yüksek çıktığı tespit 
edilmiştir.

Uygulama esnasında plastik fiberli beton 
karışımının püskürtme beton robotunun 
ızgarasından geçme esnasında uzun boyutunda 
dolayı yığılmalara sebep olduğu görülmüş ve 
ızgarada modifikasyon yapılarak bu problem 
ortadan kaldırılmıştır.

Şekil 4. Beton robotunun ızgarasındaki yığılma

İşletmede daha önceki plastik fiber uygulama 
denemelerinde edinilen tecrübelere göre drenaj 
sistemindeki su pompalarının kademelerinin 
plastik fiber tıkaması sonucu sıkıştığı bilinmekte 
olup bu sebeple drenaj sisteminde dalgıç çamur 
pompaları kullanılmıştır. Kullanılan pompalarla 
drenaj sisteminde herhangi bir  tıkanma problemi 
yaşanmamıştır.

Şekil 5. Drenaj sistemindeki dalgıç çamur pompalarından 

görünüm

Madende daha önceden uygulanmış püskürtme 
beton uygulamarının gözlemleri sonucunda 
çelik fiber içerikli betondaki fiberlerin korozyona 
uğrayarak zaman içinde beton içinde kaybolarak 
görevini yerine getirmez olduğu tespit edilmiştir. Bu 
durum plastik fiber için söz konusu olmamaktadır.

GİrİŞ

ETİbAKIr A.Ş.  
KÜrE YErALTI İŞLETmEsİ

Püskürtme beton çimento, su ve agrega 
karışımından oluşan harcın, hava basıncıyla yüksek 
hızla önceden hazırlanan yüzeye püskürtülmesiyle 
elde edilen beton olarak tanımlanmaktadır. 

Püskürtme beton uygulanma yöntemine göre kuru 
veya yaş olarak üretilmektedir. Kuru karışımda 
agrega ve çimento uygun ölçülerde karıştırıldıktan 
sonra, karışım basınçlı hava yardımıyla hortumdan 
püskürtme ucuna iletilir. Püskürtme ucuna gelen 
bu kuru karışıma operatör basınçlı su ekleyerek 
elde edilen betonu basınçlı hava yardımıyla 
uygulanacak yüzeye püskürtür. Yaş yöntemde ise 
agrega ve çimento karışımına su da ilave edilerek 
meydana gelen harç yine hortum içinde basınçlı 
hava sayesinde püskürtme ucuna iletilir. Püskürtme 
ucuna gelen bu karışım hava basıncı sayesinde 
yüksek hızla uygulama yüzeyine   püskürtülür. 

İşletmede mevcut üretim yönteminde yaş 
püskürtme beton yöntemi uygulanmaktadır. Yaş 
püskürtme yönteminin tercih edilmesinin nedeni 
uygulanabilirliğin kolay olması, iş sağlığı ve 
güvenliği açısından avantajlı olması ve kayıpların 
düşük olması sebebiyle getirdiği mali avantajlardır.

Kastamonu ili küre ilçesi sınırlarında faaliyet 
gösteren EtiBakır A.Ş. Yeraltı İşletmesi Aşıköy ve 
Bakibaba olmak üzere iki yeraltı ocağından ayda 
70 binton tüvenan bakır cevheri üretmektedir. 
Üretilen tüvenan cevher işletme sınırları içinde 
konsantratörde zenginleştirilerek karayolu ile 
İnebolu Limanı’na ve oradan da deniz ulaşımıyla 
Samsun EtiBakır İzabe Tesisi’ne taşınmaktadır. 
EtiBakır A.Ş. Küre İşletmesi bünyesinde 380 yeraltı 
350 yerüstü olmak üzere toplamda 730 personel 
istihdam etmektedir. Tam mekanize çalışan 
yeraltı işletmesinde püskürtme beton grubunda 
3 adet beton robotu ve toplam 7 adet yeraltı 
beton mikseri ile yılda ortalama 20bin metreküp 
püskürtme beton uygulanmaktadır.

TAhKİmAT YöNTEmLErİNE 
GENEL bAKIŞ

Püskürtme Beton
İşletmede açılan tüm yeraltı açıklarına 
minimum 7cm kalınlığında püskürtme beton 
uygulanmaktadır. Zemin şartlarına göre püskürtme 
beton karışımında tel donatı kullanılmaktadır.

İşletmede püskürtme beton ana tahkimat 
elemanı sayılmakta ve püskürtme beton 
bulunmayan alanların altına girmek ve çalışma 
yapmak yasaklanmıştır. Ayna ilerlemesinde 
kavlak alma işlemi yapıldıktan sonra püskürtme 
beton uygulanıp ve 2 saat süresince priz alması 
beklenildikten sonra ancak alanda çalışma 
yapılmaya başlanabilir. 

Çelik Hasır
Madende her bölge zeminin açısından aynı olmayıp 
farklı tahkimat sistemleri gerektirmektedir. Bu 
sebeple işletmede bölgesel olarak farklı tahkimat 
sistemleri birlikte uygulanmaktadır. 

Zeminin ayrışmış bazalt gibi zayıf olduğu 
durumlarda birinci kat püskürtme betonun üzerine 
çelik hasır uygulandıktan sonra tekrar ikinci kat 
püskürtme beton uygulanır. İşletmede 7mm 
kalınlığında 15cmx15cm göz aralıklı çelik hasır 
kullanılmaktadır. Bu işlem sonucu beton 15cm 
kalınlığına kadar çıkabilir.

Maden ömrü boyunca ayakta kalması istenen 
sabit tesisler gibi veya zeminin daha zayıf olduğu 
bölgelerde ise çift kat hasır ile sarılarakta tahkimat 
sağlanabilmektedir.

Kaya Bulonları
İşletmede çimentolu rebar, split-set 39 ve swellex 
olmak üzere üç tip kaya bulonu kullanılmaktadır. 

Bunlardan çimentolu rebar ana galeri, ana rampa 
ve kılavuz galeriler gibi maden ömrü boyunca 
ayakta kalacak açıklıklarda kullanılmaktadır. Split-
set ve swellex bulonları ise cevher galerileri 
gibi geçici süreli ayakta kalacak olan üretim 
panolarında kullanılmaktadır. 

PÜsKÜrTmE bEToN 
uYGuLAmAsININ 
YAKINDAN İNCELENmEsİ
Beton santralinde hazırlanan beton karışımı 1080 
kotundan beton borusu ile madendeki 805 beton 
cebi veya 710 beton cebine aktarılmaktadır. Burada 
hazırda bekleyen yeraltı beton mikserleri ile 
ihtiyaca göre çelik fiber katılacak ise 1 m3’e 20kg 
fiber katılır. Ardından uygulanacak aynadaki beton 
robotlarına taşınıp aynaya püskürtülmektedir. 

Püskürtme beton uygulamasında sık karşılaşılan 
problemler; betonun aynaya ulaşma süresindeki 
uzamalar, betonun kıvamından veya içeriğinden 
dolayı uygulama anında beton robotunda hat 
veya pompa sıkışmaları sebebiyle oluşan basınçlı 
hat patlaması gibi kazalar, yine betonun kıvamı 
veya zemin koşulları sebebiyle betonun geri 
sekme oranının fazla oluşudur. Bunun dışında 
bir de bilindiği gibi beton tahkimatın rijit 
tahkimat olmasından kaynaklı yaşanabilen ani 
patlamalardır. Bu sebeple beton tahkimatta ani 
patlamalar ve kavlak  düşmeleri sonucu kazaların 
engellenmesi sebebiyle beton içeriğinde katkı 
fiberleri kullanılmaktadır. 

Şekil 1. Püskürtme beton uygulaması

ÇELİK TEL DoNATILI
İşletmede püskürtme beton karışımında 1m3 beton 
içeriğinde 20kg çelik tel donatı kullanılmaktadır. 
Çelik donatılı püskürtme beton çelik hasır 
tahkimatı uygulanan ve cevher galerilerinde 
kullanılmamaktadır. Kullanılan çelik tel 35mm 
uzunluğunda 0,5mm kalınlığında iki ucundan 
çentikli tip donatıdır.

Şekil 2. Çelik fiberin beton içindeki görünümü 

İşletmede uygulanan çelik fiberli püskürtme beton 
uygulamalarında gözlemlenen en büyük sıkıntılar, 
mikser içinde yeteri kadar karışmadığında robot 
pompa hattında tıkanmalara sebep olması, çelik 
fiberin zamanla maden içindeki formasyon suları 
sebebiyle korozyona uğraması ve yok olması, 
fiberlerin cevhere karışması durumunda flotasyon 
tesisinde aksaklıklara sebep olması, boyunun kısa 
(35mm) olması ve beton içinde sayısının düşük 
oranda kalması sebebiyle çok fazla yük çekmemesi.

PLAsTİK fİbEr DoNATILI

İşletmede denemeleri yapılan plastik fiberin 
püskürtme beton karışımında 1m3 beton içeriğinde 
54mm uzunluğunda olan 5kg plastik fiber donatı 
kullanılmaktadır. Plastik fiber püskürtme beton 
yine çelik hasır tahkimatı uygulanan ve cevher 
galerilerinde kullanılmamaktadır.

Şekil 3. Plastik fiberin beton içindeki görünümü

Beton karışımında plastik fiber kullanımında 
gözlemlenen problemler ise, fiberlerin mikser 
içinde tam karışımının zor sağlanması, boyunun 
uzun (54mm) olması sebebiyle robot ızgarasından 
geçerken yığılmalara sebep olması ve su üzerinde 
yüzmesi sebebiyle maden drenaj sisteminde 
bulunan temiz su pompalarında tıkanmalara 
sebep olması ve yine cevhere karışma durumunda 
flotasyon tesisinde aksaklıklara yol açmasıdır.

Şekil 6’da görüldüğü gibi işletmede daha 
önce uygulanan çelik fiberli püskürtme beton 
uygulamasında galeride yan baskılardan dolayı 
çatlayan ve bloklara bölünen beton parçaları 
birbirine tutunamamış ve parçalara ayrılarak 
dökülmüş durumdadır.

İşletmede hazırlanan üçer adet çelik fiberli ve 
plastik fiberli beton numunelerinin İTÜ İnşaat 
fakültesinde yapılan Efnarc plak testi sonuçlarına 
göre plastik fiberli betonun çelik fiberli betona 
göre aynı sehim artışında daha fazla yük çektiği 
görülmüştür. 

Bununla birlikte deney sonunda çelik fiberli 
plakaların 4 parçaya bölündüğü fakat plastik 
fiberli beton numunelerinin içersindeki fiberler ile 
tek parça halinde kaldığı gözlemlenmiştir.

Şekil 7. Çelik fiberli ve plastik fiberli plak beton numuneleri

Beton numuneleri standartlara göre 60cm x 
60cm x 10cm ebatlarında çelik numune kaplarına 
püskürtme beton robotu nozıl çıkışından alınarak 
28 gün kür süresince bekletildikten sonra kırım 
işlemine tabi tutulmuştur.

Şekil 8. Beton plak numulerin Efnarc testine tabi tutulması

Şekil 9. Çelik fiberli numune yük sehim eğrisi

Şekil 10. Plastik fiberli numune yük sehim eğrisi

Şekil 12. Yutulan enerji ve maksimum yük değerleri

Şekil 13. Deneye tabi tutulmuş plastik fiberli beton plak

Şekil 14. Deneye tabi tutulmuş çelik fiberli beton plak

soNuÇLAr
Çalışmada yapılan gözlem ve deneyler sonucunda 
plastik fiberli püskürtme betonun enerji yutma 
özelliğinin Efnarc Testine göre çelik fiberli 
püskürtme betona göre daha iyi olduğu, tek 
eksenli basınç dayanım testlerinde büyük bir fark 
olmadığı, geri sekme deneylerinde yine büyük fark 
olmadığı tespit edilmiştir. 

Fakat çelik fiberli beton içeriğindeki çelik fiberlerin 
madende bir süre sonra korozyona uğrayıp beton 
içinde yok olduğu görülmüştür. 

Maliyet açısından ise çelik fiber plastik fibere göre 
daha uygundur. Fakat plastik fiber kg/m3 olarak 
çelik fibere göre daha az kullanıldığı için sarfiyat 
giderleri m3 beton için birbirine yaklaşmaktadır 
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Şekil 6. Çelik fiberli püskürtme beton uygulamasından görünüm

Şekil 11. Çelik fiberli ve plastik fiberli numunelerin 

maksimum yük grafiği
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4. Murad’ın çok sevdiği ve “Gümüş Selvi” adını verdiği Küçüksu Bölgesi’nde 
100 bin yıl öncesine ait yerleşim izleri bulunmaktadır. Batılıların da 
“Asya’nın tatlı suları” olarak adlandırdıkları Küçüksu ve Göksu Dereleri’nin 
bulunduğu bölge 18.yy da “Kandil Bahçesi” adıyla padişahın has 
bahçelerinden biri olarak da kullanılmıştır
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Tarihi eserleri, şiiri, müziği ve tabii güzellikleriyle 
eski İstanbul’luların yaşam biçimlerini ve 
alışkanlıklarını ortaya koyması bakımından eşsiz 
bir yere sahip olan Küçüksu ve Göksu Dereleri, 
yıllarca ihmal edilen yatırımlar ve plansız 
yapılaşma nedeniyle atıksu girişine maruz 
kalarak kirlenmiş, dereler İstanbul Sahilleri’ni 
kirletir hale gelmişti.

İSKİ; Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy ve 
Sarıgazi Bölgeleri’ne ait atıksuların Küçüksu 
ve Göksu Dereleri’ne ve dolayısıyla İstanbul 
Boğazı’na karışmasını önlemek, kolektörlerle 
toplanan atıksuları arıtma tesisinde çevreye 
zarar vermeyecek düzeyde arıttıktan sonra deşarj 
edebilmek gayesiyle Küçüksu Çevre Koruma 
Projesi’ne başlamıştır.

KÜÇÜKSU ÇEVRE KORUMA PROJESİ’NİN 
TAMAMLANAN YATIRIMLARI

Bostancı Sahil Yolu ve Kurbağalıdere Yatay Geçiş 
İkmal İnşaatı: 2000 mm çapında toplam 88 
m uzunluğunda boru itme yöntemiyle atıksu 
kolektörü inşa edilmiştir.

Aşağı Dudulu Atıksu Toplayıcıları İnşaatı: 200 - 
1600 mm çapları arasında toplam 6906 m atıksu 
şebekesi ve kolektörü döşenmiştir.

Küçüksu Havzası Üsküdar İlçesi 2001 Yılı 
Atıksu Kanal İnşaatı: 200 - 800 mm çapında 
toplam 92435 m atıksu şebekesi ve kolektörü 
döşenmiştir.

Aşağı ve Yukarı Dudulu Atıksu Şebeke İnşaatı: 
200 - 1200 mm çapları arasında toplam 58740 m 
atıksu şebekesi ve kolektörü döşenmiştir.

Asya Yakası II. Kısım Atıksu Şebeke İnşaatı: 200 - 
400 mm çapları arasında toplam 24652 m atıksu 
şebekesi ve kolektörü döşenmiştir.

Karayolu Altından Boru İtme Metodu ile Atıksu 
Hattı Döşenmesi İnşaatı: 1000 - 1600 mm çapları 
arasında toplam 1123 m uzunluğunda atıksu 
şebekesi ve kolektörü inşa edilmiştir.

Asya-Avrupa Yakaları ve Beşiktaş Çırağan Mevkii 
Müteferrik Atıksu Boru İtme İnşaatı: 500 - 1000 
mm çapları arasında toplam 113 m atıksu 
şebekesi ve kolektörü döşenmiştir.

Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı 
İnşaatı: Arıtma Tesisi, Kara Boru Hattı ve 363 m 
deniz deşarj hattı inşa edilmiştir.

Yukarı Dudulu Atıksu Toplayıcıları İnşaatı: 200 
- 1200 mm çapları arasında toplam 29379 m 
atıksu şebekesi ve kolektörü döşenmiştir.

Elmalı Küçüksu Tünel İnşaatı: 2200 mm çapında 
toplam 2537 m atıksu tüneli inşa edilmiştir.

Asya Yakası 2000 Yılı Üsküdar, Beykoz, Ümraniye 
İlçeleri Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal 
İnşaatı: 200 - 1400 çapları arasında toplam 56816 
m atıksu şebekesi ve kolektörü döşenmiştir.

Asya Yakası Boru İtme Tekniği ile Müteferrik 
Atıksu Toplayıcıları İnşaatı: 3243 m 1400 
mm’lik boru  itme  ve 53 adet menhol inşaatı 
tamamlanmıştır.

Küçüksu - Elmalı Tüneli: Ümraniye ilçesinin bir 
bölümü ile Çekmeköy beldesinin bir bölümünün 
atıksuları daha önce Kemerdere vasıtasıyla 
İstanbul’un su kaynaklarından Elmalı Barajı’nı 
kirletmekteydi. Bu bölgede yapılan 200 - 1600 

mm çapları arsında toplam 37 km’lik hat ile 

toplanan atıksular, 2200 mm çapında 2540 

m tünel vasıtasıyla Elmalı Barajı havzasından 

çıkarılarak Küçüksu Havzasına aktarılmıştır. 

Buraya aktarılan atıksular da Küçüksu deresinde 

yapılan 1400 - 2600 çapları arasında toplam 5 

km’lik hat ile arıtma tesisine ulaştırılmaktadır.

KÜÇÜKSU ÇEVRE KORUMA PROJESİ’NİN DEVAM 
EDEN YATIRIMLARI

Küçüksu Çevre Koruma Projesi’nde farklı nitelikte 

yatırımlara devam edilmektedir. Bu yatırımlardan 

en önemlisi Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli 

İkmal İnşaatı’dır.

Bu projeyle Üsküdar Küçüksu havzasından 

toplanıp Beylerbeyi ile Küçüksu arasından 

İstanbul  Boğazı’na deşarj edilen atıksuların 

toplanması ve 2200 mm iç çaplı atıksu tüneliyle 

Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ne ulaştırılması 

amaçlanmaktadır.

Günde 300.000 kişinin atıksuyunu iletecek 

kapasitede inşa edilecek olan atıksu tünelinin 

uzunluğu 4341 m olacak. TBM yöntemiyle inşa 

edilecek tünel ile birlikte 9 adet tünel kuyusu 

(şaftı) ikmali 665 m uzunluğunda 1200 / 1800 

mm  yumurta kesitli bağlantı (branşman) tüneli 

ve 2 adet bağlantı kuyusu imalatı yapılacak.

Ünal Akpınar İnşaat tarafından yürütülen projede 

Şubat 2014 tarihi itibariyle 345 metrelik bağlantı 

tüneli kazısı yapılmıştır. Kazı çapı 3,0 m olan 

Herrenknecht marka TBM ile kazı yapılacak 

tünelin de 101 metresi tamamlanmış durumda

CONSTRUCTION CHEMICALS

SHOTCRETE CHEMICALS

TBM CHEMICALS

CONCRETE ADDITIVES

PÜSKÜRTME BETON KIMYASALLARI

TBM KIMYASALLARI

BETON KATKILARI

RESEARCH DEVELOPMENT APPLICATION
ARAŞTIRMA GELIŞTIRME UYGULAMA

BETON veYAPI  KİMYASALLARI

UNDERGROUND TECHNOLOGY

MOBILAB

BETON ve YAPI KIMYASALLARI
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Yarışmaya başvuranlar arasında finale kalanlar ITA İcra Konseyi Üyeleri’nden 

oluşturulan Jüri tarafından belirlenecek. Her kategori başına 10 tane fotoğraf 

olmak üzere toplam 40 adet fotoğraf seçildikten sonra Brezilya’da 2014 Dünya 

Tünelcilik Kongresi WTC 2014’te sergilenecek. Bu fotoğraflar arasından her 

kategori için seçilen bir fotoğraf birincilik ödülünü kazanmış olacak. Birinciliği 

kazananlar 2015 yılında Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde düzenlenecek olan 

Dünya Tünelcilik Kongresi’ne ücretsiz katılma hakkını kazanacak.

ITA sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya fotoğrafların son gönderilme 

tarihi 30 Mart 2014. Fotoğrafların değerlendirileceği 4 kategori şu şekilde:

1. Yapım Aşamasındaki Tüneller ve Yeraltı Açıklıkları Fotoğrafları

2. Kullanımda Olan Tüneller ve Yeraltı Açıklıkları Fotoğrafları

3. Şantiyedeki Kişisel Fotoğraflar

4. Siyah - Beyaz Fotoğraflar

Yarışmaya başvurular http://www.ita-aites.org/en/photo-contest adresin-

den yapılıyor. Fotoğrafların detayları ve diğer bilgilere yine bu adresten 

ulaşılabiliyor. Giriş kaydı yapıldıktan sonra fotoğraf sayısı için bir sınırlama 

bulunmuyor.

Fotoğrafların değerlendirmesi iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada ITA 

İcra Konseyi Üyeleri’nden oluşan Jüri tarafından her kategoriden 10 olmak 

üzere toplam 40 adet fotoğrafı seçerek finale kalanları belirlemiş oluyor. Bu aşamada Jüri seçim için 3 adet kritere dikkat ediyor. Bunlar kreatif, fotoğraf 

kalitesi ve özgünlük / otantiklik.  İkinci aşama ise 12 - 14 Mayıs tarihlerinde Iguaçu, Brezilya’da düzenlenecek WTC 2014 sırasında olacak. Kongre boyunca 

sergilenecek olan 40 adet fotoğraf kongreye katılanlar tarafından oylanacak ve her kategori için birinciler oylama sonucunda belli olacak. Birinciler kapanış 

töreninde ve ITA internet adresinde açıklanacak

foToĞrAf YArIŞmAsI
Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA), 40. Yıl anısına bir fotoğraf yarışması 
düzenliyor. Dört farklı kategoride güncel veya tarihi tünelcilik fotoğrafına 
sahip herkes bu yarışmaya katılabiliyor.
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Avustralya Queensland’de Anglo American firmasına ait Grosvenor 
Kömür İşletmesi’nde iki adet galerinin sürülmesi işinde Robbins 
marka bir TBM kullanılmaya başlandı

avusTralya’nın kÖmür 
madenlerİnde  
robbINs’İN YENİLİKÇİ 
TEKNoLoJİsİ KuLLANILACAK
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Anglo American firmasına ait kömür maden 
ocağında 20 Aralık 2013 tarihinde 8,0 m çapında 
Robbins marka tek kalkanlı bir EPB TBM aşağı 
eğimli bir galeriyi kazmak için kazı alanına indirildi. 
Moranbah bölgesindeki şantiyede makinenin 
kurulumu yaklaşık 5 ay sürdü.

Eğimleri sırasıyla 1:6 ve 1:8 olan aşağı eğimli iki 
adet galeriyle yeni kömür rezervlerine ulaşmak 
hedefleniyor. Tünel açma makinesiyle kum ve kil 
gibi zeminlerden 120 MPa basınç dayanımına 
sahip sedimenter kayaçlara kadar değişken bir 
jeolojide kazı yapılacak. Galeri içinde metan varlığı 
beklendiğinden makine patlamaya dayanıklı 
olarak tasarlandı.

Grosvenor Proje Direktörü Glenn Tonkin; “Grosnevor 
maden ocağında galerilerin sürülmesi işinde bir 
TBM’in kullanılması Queensland’de bir ilk. Bu 
teknolojiye öncülük ettiğimiz için gururluyuz.” dedi.

Aşağı eğimli her iki galerinin açılmaya başladığı 
yerden itibaren 300 m boyunca makinenin EPB 
modunda ilerlemesi planlandı. Galerilerin geri 
kalan bölümlerinde ise makinenin sert kaya 
moduna geçmesi planlandı. Bu nedenle makinenin 
tasarımı, sert kaya kazısı yönünde optimize edildi.

Makine verimliliği, EPB modundayken sulu 
zemine bağlı olarak merkeze monte edilen ikinci 
bir helezon konveyör ile artırılmış durumda. 

Helezon konveyörlerden biri diğerine göre daha 
hızlı çalışırken, zeminin plastikleşmesi ve suyun 
helezon konveyörün dışına atılması sağlanacak. 
Karışık zemine göre tasarlanmış olan kesici kafaya 
monte edilen bıçak uçlar ve disk keskiler içeriden 
değiştirilebilir özelliktedirler. Buna ilaveten kesici 
kafa, aşınmaya karşı koruma oluşturmak için aşınma 
plakalarıyla kaplanmış durumda. Metan varlığında 
pasa odasında kıvılcım önleyici olarak su, köpük ve 
diğer kimyasal katkılar kullanılabilecektir.  

Robbins Başkan Yardımcısı Doug Harding; “Makine 
esas itibariyle, metan gazına bağlı olarak EPB 
teknolojisini güvenle kullanabilmekte. Eğer 
herhangi bir metan sızıntısı tespit edilirse “enfiye 

kutusu” denilen bir tahliye sistemi devreye giriyor 
ve metanı helezon konveyörün sonuna oradan 
da havalandırma sistemine yönlendiriyor” dedi. 
Proje direktörü Tonkin ise konuyla ilgili “TBM 
tünelciliği bu projeyle birlikte güvenlik, yüksek 
kalitede galeriler ve hızlı proje gelişimi konusunda 
ilerlemeler kaydedecektir” dedi.

Makineyi EPB modundan sert kaya moduna 
değiştirmek için hidrolik olarak çalışan bir pasa 
boşaltma kanalı, helezon konveyörün etrafına 
yerleştiriliyor. Pasa odasında bulunan pedallar 
tarafından pasa, helezon konveyöre aktarılıyor. Bu 
esnada kesici kafa üzerindeki EPB bıçak uçları disk 

keskiler ile yer değiştirirken EPB sıyırıcıları da sert 
kaya kovalarıyla yer değiştirir. 

Doug Harding açıklamalarına şu şekilde devam 
etti; “Projenin bir başka özgün yanı da özel 
olarak tasarımlanmış Hızlı Tahliye Sistemi’dir. 
Avustralya’da tahkimatsız bırakılan hiçbir zemin 
yoktur ve makine bu formasyon içinde kör bir tünel 
açmaktadır. Bu nedenle makine, kalkan bölümünü 
(shield) orada bırakarak bir bölümünü geri çekip 
oradan taşınabilmektedir.  Makinenin merkezi 
bölümü civatalanmış olarak imal edildiğinden 
kalkan bölümünden herhangi bir kesim işlemi 
yapılmadan ayrılabilmektedir. TBM’in merkezi 
bölümü ve arka kısmı bölgeden alınarak diğer 

tünele nakledilir. Burada bekleyen yeni kalkan ile 
birleştirilerek kurulum tamamlanır ve kazıya hazır 
hale getirilir.”

Proje direktörü Tonkin; “ Tünel kazısına Ocak 
ayında başladık ve 100 m’den fazla ilerleme 
kaydettik. İlk birkaç haftayı makinenin maden ocağı 
standartlarıyla uyumlu hale gelebilecek şekilde 
işletmeye alınması için geçirdik. Makinenin daha 
iyi performans göstereceğini ve planlanan kazı 
hızlarına ulaşacağımızı bekliyoruz.” dedi. TBM’in 
ilk galeriyi Nisan 2014 tarihinde tamamlaması 
bekleniyor

Kaynak: www.therobbinscompany.com



50  •  Tünel Dergisi  •  www.tunelder.org.tr Tünel Dergisi  •  www.tunelder.org.tr  •  51

Saraçhane Başkanlık Sarayı’nda yapılan imza 
töreninde konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul’un ulaşım problemine çözüm olarak 
üretilen metro ağlarına bir yenisini daha 
eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 
“Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının imzasını 
bugün atıyoruz. Önümüzdeki ay temeli atılacak 
ve 17,5 kilometre uzunluğundaki hattın yapımı 
2017’de tamamlanacak” diye konuştu.

İstanbul’un gelecekte daha yaşanabilir ve erişim 
noktasında problemi olmayan bir kent haline 
gelmesi için yoğun bir şekilde mesai harcadıklarına 
vurgu yapan Başkan Topbaş, “Bugün dünyanın 
bütün kentlerinde Büyükşehir ve özellikle 
metropollerde ulaşım ve mobilite ön planda. 
Bu konuda yeni arayış içerisindeler. Bizler de 
dünyayı yakından takip ederek, ulaşım konusunda 
hassasiyeti ortaya koyarak, akademisyenler, 
uzmanlar ve belediye mensuplarının hazırladıkları 
plan çerçevesinde yatırımlarımızı sürdürmekteyiz.”

İstanbul’un dünya tarafından gıpta ile izlendiğini 
ve cazibe merkezi haline geldiğini belirten Başkan 
Topbaş, İstanbul’da iş yapan firmaların da dünyanın 
herhangi bir yerinde İstanbul referansından dolayı 
kolaylıkla iş alabildiğini söyledi. Başkan Topbaş 
şöyle devam etti: “Özellikle burada ifade etmek 
isterim ki dünyada en son metro yapımı bizde 
olduğu için en modern metroyu da biz yapıyoruz. 

2017 sonuna geldiğimizde 400 km’ye varmış hatta 
aşmış bir kent olacağız. Daha sonra da 776 km ile 
dünyada New York’tan sonra en fazla raylı sisteme 
sahip ikinci kent İstanbul olacak.”

Başkan Topbaş imzası atılacak yeni metro hattı 
ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “Şu anda 
imza törenine aldığımız 17,5 km ve 15 istasyonlu 
metro hattımız 6 ilçemizden geçiyor ve bu 
ilçelerimizin en yoğun bölgelerinden geçiyor. 
Biz esasında Mahmutbey’den Kabataş’a kadar bir 
ulaşım hattı olarak tasarladığımız, ama birinci 
etap olarak Mecidiyeköy’ü ele aldığımızı burada 
ifade etmek istiyorum. İkinci etap olarak da 
Mecidiyeköy - Kabataş’a gelecek bir hat esasında 
bu. Yani Mahmutbey’den Esenler, Gaziosmanpaşa, 
Esenler, Kağıthane ve buradan da Şişli’ye 
ulaşılacak. Sahile ulaşmak için bu güzergah 
rahatlıkla kullanılabilecek. 850 milyon lira gibi 
bir ihale bedelli olarak kazanan konsorsiyumu 
tebrik ediyorum. Zaman olarak da 2017’de 
tamamlanacak. Yıllarca süren bir metro yapımı 
değil bu. Kendi öz kaynaklarımızla çok önemli bir 
aksın ulaşım sorunun çözmüş olacağız. 6 ilçedeki 
istasyonlarından her birine canlı bağlantılarla 
temel atma merasimini yapacağız. 2016 yılına 
vardığımızda 7 milyon İstanbullunun kullanacağı 
bir raylı sistem ağına, 2019’da ise 11 milyon 
kişinin kullanacağı bir metro ağına sahip olacağız.”

Saraçhane’deki İBB Başkanlık binasında yapılan 
törene İBB Başkanı Kadir Topbaş, Esenler Belediye 
Başkanı Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağrıcı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç’ın yanı sıra hattın yapım ihalesini alan Kalyon, 
Gülermak ve Kolin konsorsiyumu üyeleri katıldı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 
Mecidiyeköy’de mevcut metro istasyonu ile entegre 
olarak başlayarak, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe 
Alibeyköy bölgelerinden geçerek Edirnekapı 
Sultançiftliği hattına, oradan Tekstilkent, Yüzyıl 
Mahallesi üzerinden yeni hizmete açılan 
Mahmutbey - Başakşehir hattına entegre olacak. 
İş ve yerleşim bakımından yoğun alanları tarayan 
hattın daha sonra Mecidiyeköy’den Kabataş’a 
kadar uzatılması da planlanmaktadır.

Mecidiyeköy-Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-
Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar İlçeleri) 
Metro Hattı saatte bir yönde 70.000 kişi taşıma 
kapasitesinde olacaktır. Yaklaşık 17,5 km 
uzunluğundaki Metro Hattı ana hat tünelleri ve 
viyadükleri, delme, aç-kapa ve viyadük tipinde 
toplam 15 adet istasyondan oluşmaktadır. 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Depo-Bakım 
Sahası Ve Depo Bağlantı Hatları İnşaat İşleri yapım 
işi 850 milyon TL bedelle Gülermak-Kolin-Kalyon 
Ortaklığı tarafından yapılacak

meCİdİyekÖy-maHmuTbey 
mETrosu sözLEŞmE İmzA TörENİ

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. 

Haliç Köprü Geçişi ile ilgili projeler 06 Temmuz 2005 tarihinde onaylanmıştır. 
Haliç Metro Köprü Geçişi, Koruma Kurulu’nca onaylı projeye göre 6 Ekim 2008 
tarihinde 146.722.828,25 € + KDV bedelle Astaldi SPA - Gülermak Ağır San. 
İnş. ve Taah. A.Ş. iş ortaklığına ihale edilmiştir. 19.12.2008 tarihinde Sözleşme 
imzalanmış ve 2 Ocak 2009 günü yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 
İş kapsamında toplam uzunluğu 936 m olan Azapkapı Viyadüğü + Çelik Köprü 
+ Mobil Köprü + Unkapanı Viyadüğünün imalatı yapılmıştır.

Bu işin kapsamında karada 16 adet (Beyoğlu yakasında 9, Unkapanı yakasında 
7 adet) Haliç’te ise 4 adet olmak üzere toplam 20 adet araştırma sondajı yapıldı.

İstanbul Metrosu’nun en önemli aşamalarından biri olan Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü ile Hacıosman’dan metroya binen yolcular kesintisiz olarak Yenikapı 
aktarma istasyonuna ulaşabilecekler. Burada Marmaray bağlantısıyla, Kadıköy 
- Kartal, Bakırköy - Atatürk Havalimanı veya Bağcılar – Olimpiyatköyü - 
Başakşehir’e kısa sürede ulaşabileceklerdir.

Portekiz’de imal ettirilerek üç seferde Haliç’e getirilen 51 parça kazıki teknik 
hazırlıkların tamamlanmasından sonra çakılmaya başlanmıştır.

Sayılarla Haliç Metro Köprüsü

* Haliç’in depremselliği, faylanma durumu, zemin koşulları, Haliç tabanı 
çamur tabakası dikkate  alınarak yapılan analizler sonucunda dizayn edilen 
bu kazıkların her biri 4.700 ton nihai yük  değerine göre projelendirilmiştir.

* Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün her bir ayağının altında bir kazık grubu 

olmak üzere bu gruplarda  Unkapanı’ndan Beyoğlu’na doğru sırasıyla 5-5-
9-9-4 gruplar halinde 32 taşıyıcı kazık yer almaktadır.

*  Çelik borular 800 ton kaldırma kapasiteli vinç ile denize indirilerek özel 
çekiç ile çakılmıştır.

*  İki ayrı vinç ile taşınılarak hareketleri sabitlenmiştir.

*  2 adet hafriyat dubası, 1 adet pompa dubası kurulmuştur.

*  Güvenlik teknesi ve çeşitli güçlerde römorklar görev yapmaktadır.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü, mevcut Unkapanı Köprüsü’nün ortalama 200 m 
güneyinde inşa edilmiştir. Dünyada ileri teknolojik köprülerde uygulanan 
“eğik askılı cable - stayed”  köprü sistemi seçilmiştir. Bu sistemde iki pilon (ana 
taşıyıcı ayak) bulunmaktadır. Köprü tabliyeleri kablolarla bu pilonlara asılarak 
taşınacaktır. Köprünün sudaki kısmında (pilonlar da dahil) toplam 4 ayak 
bulunmaktadır.

Köprünün uzunluğu: 936 m (deniz üzerindeki uzunluğu 460 m.) Ortası raylı 
sistem, iki kenarı yayaya açık bir köprü olarak inşa edilmiştir. Köprüde 1 adet 
istasyon (Haliç) bulunmakta olup bu istasyon, 8 vagonlu işleyişe uygun olarak 
180 m uzunluğunda inşa edilmiştir.

Türkiye’nin ilk metro geçiş köprüsü olan Haliç Metro Köprüsü ile Haliç’in 
üzerinden Şişhane Yenikapı’ya bağlanıyor. Böylelikle Taksim - Yenikapı arası 
metroyla ulaşım 7,5 dakikaya inmiş durumdadır. Bu hatla birlikte İstanbul’da 
raylı sistem uzunluğunu 141,5 kilometreye ulaşmıştır

19 yıllık HalİÇ meTrO kÖPrüsü  
rÜYAsI GErÇEK oLDu

19 yıllık hasret sona erdi ve 
Haliç Metro Köprüsü Başbakan 
Erdoğan ile Başkan Topbaş’ın 
katılımıyla düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. Türkiye’nin ilk 
metro geçiş köprüsü olan eser, 
bir mühendislik harikası olarak 
en son teknolojiyle inşa edildi.

Anlaşma, Caterpillar’ın müşterileriyle olan TBM kontratlarının 2014 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının 
ardından yürürlüğe girecek. Mayıs 2013 tarihinde Caterpillar, tünelcilik işinden çıkacağını, üretimi 
durduğunu ve işlemlerin 2014 yılının ortalarında sonlandırılacağını bildirmişti.

Caterpillar’ın tünelcilikten sorumlu genel müdürü Paul Clar; “Geçen yıl LNSS ile Çin’de TBM’lerin satışı için 
üretim ortaklığı anlaşması yapmıştık. Bu işbirliği doğrultusunda CTCC ve LNSS, Çin’deki müşterileri için 3 
adet Cat marka TBM’in üretimi için anlaşmışlardı. Bu anlaşma her iki taraf için doğal bir basamaktı. Daha 
önce de duyurulduğu gibi CTCC devam eden kontratları ve yükümlülükleri gereği ekip ve ekipman desteği 
ile servis hizmetlerine müşterileri için 2016 yılına kadar devam edecektir” dedi

CaTerPıllar TünelCİlİkle İlGİlİ Tüm 
mALvArLIĞINI ÇİNLİ orTAĞINA sATIYor

Caterpillar Tunneling Canada Corporation (CTCC) 
firması yaptığı anlaşmayla tünelcilikle ilgili tüm 
birimlerini Liaoning Censcience Industry Co. Ltd. 
(LNSS) firmasına devretti.



52  •  Tünel Dergisi  •  www.tunelder.org.tr Tünel Dergisi  •  www.tunelder.org.tr  •  53

Ordu çevreyOlu 
ProJEsİ

Temeli 2012 yılında atılarak yapımına başlanan 19 
kilometre uzunluğundaki Ordu Çevre Yolu Projesi, zaman 
zaman zeminde oluşan zorluklara rağmen tüm hızıyla 
devam ediyor 
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ProJENİN GENEL JEoLoJİsİ

İnceleme alanı ve çevresi, Doğu Pontid Tektonik Kuşağı’nın batısında yer alır. 
Doğu Pontidler, Karadeniz’in güneydoğu sahili boyunca, yaklaşık 500 km 
uzunluğa ve 100 km genişliğe sahip bir dağ zincirinden oluşur ve jeolojik 
açıdan, Doğu Karadeniz kuzey ve güney olmak üzere iki zona ayrılır (Akın, 1978; 
Gedikoğlu vd., 1979; Özsayar vd, 1981). Doğu Karadeniz’in kuzey zonunda 
Kretase öncesi jeolojik yapının büyük bir kısmını örten Geç Kretase-Eosen yaşlı 
volkanik ve volkanoklastik kayaçlar hakimdir (Şekil 2).

Şekil- 2 Ordu ve çevresinin genelleştirilmiş jeolojik haritası.

Volkanizma ile sedimantasyon geçişli olup, Üst Kretase-Eosen zaman aralığında 
gelişmiştir. Volkanizma andezit, bazalt ve trakiandezit bileşimi olup, tüf-breş 
ve aglomera içermektedir. Sedimanter kayaçlar ise genel olarak kiltaşı-
kumtaşı-marn, çamurtaşı-tüfit, tüf ve konglomeralarla temsil edilmektedir. 
Bütün bu volkanik ve tortul kayaçlar Üst Kretase ve Tersiyer yaşlı genç 
intirüzüfler tarafından kesilmişlerdir. Kretase öncesi kayaçların yaygın olarak 
yüzeylendiği Doğu Karadeniz’in güney zonunda ise, aynı zaman periyodunda, 
silislitortul kayaçlar yaygın olarak yüzeylenmektedir (Okay and Şahintürk, 
1997). Mesozoyik istifinin en üst seviyesini oluşturan bu seri, yer yer volkanik 
kumtaşı ara katmanları içeren kireçtaşı türbiditlerinden oluşmaktadır. Kireçtaşı 
katmanlarını oluşturan bileşenlerin büyük bir kısmını şelften türeme pelecypod, 
ekinoderm, bentikforaminifer, kırmızı alg, mercan, bryozoa gibi iskeletsel 
taneler ile litoklastlar, çok az bir kısmını ise bazalt, andezit ve riyolit blok ve 
çakılları oluşturur (Nazik ve diğ, 2004). Geç Kretase-Paleosen yaşlı seri iki farklı 
litofasiyeste gelişmiştir. Bunlar, birimin alt seviyelerini oluşturan kırıntı destekli 
kalsirudit ve çakıllı kalkarenitler vebirimin üst kısımlarını oluşturan klasik 
karbonat türbiditlerdir. Kırıntı destekli kalsiruditler ve çakıllı kalkarenitler orta 
kalın katmanlı, iri-orta taneli ve normal dereceli katmanlardan oluşur (Nazik ve 
diğ, 2004). Bu katmanlarda ayrıca biyoturbasyon ve kanal yapıları da görülür. 
Klastik türbiditler ise ince-orta marn katmanlarıyla ardalanma gösteren, ince-
orta taneli, normal dereceli ve ince-orta kalınlıktaki kalkarenit katmanlardan 
oluşur. Formasyon ara seviyeler halinde çakıltaşı, kumtaşı, kumlu kireçtaşı 
katmaları içeren andezit-bazalt ve piroklastlarından oluşan Eosenyaşlı bir seri 
tarafından uyumsuz olarak üzerlenir.

Çalışma alanı Paleosen yaşlı Kumtaşı-Çamurtaşı-Marn, Kireçtaşı, Şelf-Yamaç 
Çökel Kaya ardalanmasından oluşan sedimenter seri içerisinde yer almaktadır.

ProJENİN sTrATİGrAfİsİ

Çalışma alanı ve dolayını, bölgesel ölçekli devinimine bağlı olarak gelişen 
adayayı volkanizmasının denetlediği jeolojik birimler oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede proje alanında, Doğu Karadeniz bölgesinde çok geniş yayılımlar 
gösteren Üst Kratese ve Tersiyer volkanitleri ile bunlara kimi düzeyde 
eşlik eden eş yaşlı tortul kayaçlar yüzeyler. Proje sahasının genelleştirilmiş 
stratigrafik sütun kesiti Şekil 3’de gösterilmiştir.

ProJENİN hİDroJEoLoJİsİ

İnceleme alanında flişel istife ait çakıltaşı, kumtaşı, kireçtaşı, silttaşı ve 
çamurtaşı ardalanmasından oluşan birimler yüzlek vermektedir. Bu birimlerden 
kireçtaşı, çakıltaşı ve kumtaşları litolojik olarak yer altı suyu taşırlar ve 
çamurtaşı ile marnlar geçirimsizdir. Çakıltaşlarının matriksinin çamur olması 
ve matriks destekli oluşu, kumtaşlarının ise sert karbonat çimentolu oluşu 
nedeni ile birimler az geçirimli olarakkabul edilebilir. Ayrıca pratik olarak 
geçirimli olan birimler diğer geçirimsiz birimler ile ardalanmalı olduğundan 
istifin geneli geçirimsiz veya az geçirimli olarak kabul edilebilir. Arazi 
çalışmalarında kireçtaşı, kumtaşı ve çakıl taşlarının, çamurtaşı ve marn ile 
olan kontaklarında yer altı suyu sızıntılarının olduğu görülmüştür. En yoğun 
miktarda su çıkışının gözlendiği alan yüzeyden yaklaşık 5m aşağıdadır. Proje 
alanında, yüzey ve yeraltısularının başlıca kaynağını yağışlar oluşturmaktadır. 
Ordu il sınırları içinde yer alan akarsular genelde güney-kuzey yönlü olarak 
akar ve dendritik drenaj ağı gelişmiştir. Taşkın ve kıyı oyuntusu zararına neden 
olabilecek potansiyele sahiptirler.

bozTEPE TÜNELİ İÇİN YAPILAN JEoLoJİK 
ÇALIŞmALAr

Boztepe tüneli için, 2006 yılında KGM tarafından jeolojik jeoteknik etüd raporu 
ile Boztepe tüneli kesin proje raporu hazırlanmıştır.

Boztepe tünelinin kaya sınıflarını belirlemek amacı ile Barton ve arkadaşlarınca 
geliştirilen Q sistemi ile RMR (RockMassRating) sistemi ile NATM sınıflamaları 
kullanılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda tünel A2, B1, B2 ve B3 kaya sınıfları içerisinde 
açılacağı öngörülmüştür. Yapılan kaya ve destek sistemleri aşağıda özetlenmiştir.

Çizelge 1 Boztepe tüneli kaya sınıflaması

a: Tünelin km artışına göre sol portal tanımlamasıdır.
b: Tünelin km artışına göre sağ portal tanımlamasıdır.
ab: Her iki portal için de aynı sınıflama parametreleri kullanılmıştır.
x,y: Q değerinin aynı Q aralığında kaldığı kesitlerin tanımlamasıdır. 
Tünel jeoteknik raporu ile tünel proje raporunda tünelde olası su geliri 
hakkında bir durumdan bahsedilmemiştir

ProJENİN YErİ vE özELLİKLErİ

Bölünmüş yol olarak tasarlanan Ordu Çevre Yolu, yine bölünmüş yol olarak 
yapılan Bolaman – Ordu Yolu’nun Km:21+000’den ayrılmakta olup, yarma ve 
dolgularda ilerleyen geçki daha sonra çift tüp olarak tasarlanan tünellerden 
geçmektedir. Bu tünellerin uzunlukları sırasıyla 3313 m (Boztepe Tüneli), 2034 
m (Öceli Tüneli) ve 1180 m (Terzili Tüneli).

Transit trafik için istenilen standartların sağlanması, aynı zamanda da kent 
içi trafiğin yükünün azaltılması hedeflenerek Doğu Karadeniz Sahil Yolu 
Projesi’ne 1977 tarihinde başlanmıştır. Yapılan çalışmaların ardından 542 
km uzunluğundaki Doğu Karadeniz Sahil Yolu, 2007 yılında trafiğe açılmıştır. 
Nurol-Yüksel-Özka-YDA iş ortaklığı tarafından yapımı üstlenilen Ordu Çevre 
Yolu Projesi Karadeniz Sahil yolunun bir parçası olarak yapılmaktadır.

Şekil-1 İnceleme alanı yer bulduru haritası. Kırmızı daire çalışma alanını göstermektedir.

Akçaova Irmağından ayrılarak Boztepe’nin altından tünelle geçen Ordu Çevre 
Yolu, Civil Deresi ve Melet Irmağı’nı viyadükle geçerek, Ordu Üniversitesi 
arazisinden devamla Turnasuyu mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşmaktadır.

Mevcut Ordu geçişinde 14 adet hemzemin ve 2 adedi farklı seviye olmak 
üzere 16 adet kavşak bulunmaktadır. Bu yolun toplam uzunluğu ise 19,1 
km’dir. Bu yolda gerçekleştirilen seyahat süresi trafiğin az olduğu saatlerde 
yaklaşık 25 dakika iken; trafiğin yoğun olduğu saatlerde ise 45 dakikaya kadar 
çıkabilmektedir. Projede nispeten erişim kontrolü sağlanmış olup, yasal hız 
sınırlarına uyulması şartı ile seyahat süresi yaklaşık 10 dakika olacaktır.

• Seyahat Süresi : 583.000 saat/yıl

• Yakıt Tasarrufu : 2.600.000 lt/yıl

• Yıllık 26.5 milyon TL tasarruf sağlayacaktır.

• Akçaova Irmak’ından ayrılarak Boztepe’nin altından tünelle geçen Ordu 
Çevre Yolu, Civil deresi ve Melet Irmağını viyadükle geçerek Ordu 
Üniversitesi arazisinden devamla Turnasuyu mevkiinde Karadeniz Sahil 
Yolu’ na ulaşmaktadır.

• Proje, Karadeniz Sahil Yolunun trafiğini, Ordu il merkezindeki güzergahtan 
alarak şehir trafiğini de rahatlatması yanında seyahat güvenliğini de 
artıracaktır.

Nurol-Yüksel-Özka-YDA iş ortaklığı tarafından yürütülen projenin şantiye şefi 
Cüneyt Hüseyin Şentürk tarafından verilen bilgilere göre Ordu Çevre Yolu 
bünyesinde devam eden tünellerde (Terzili tüneli hariç) kazı ve nihai kaplama 
beton imalatları devam etmektedir. Öceli tünelinde sona yaklaşılmakta olup 
Mart ayının ortalarına doğru kazısı tamamlanmış olacaktır. 10 Şuabat 2014 
tarihi itibariyle Öceli ve Boztepe Tünellerinde kazının %73’ü tamamlanmıştır.

Osmanlı Dönemi’nde Dereyolu Projesi olarak adlandırılan Ordu Çevreyolu Projesi ilk olarak 1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından 
gündeme getirilir. Melet Irmağı’nın geçtiği güzergah üzerinde planlanan Dereyolu Projesi, ayaklanmalar, isyanlar kesintisiz devam 
eden savaşlar gibi bir dizi sebeplerden ötürü hayata geçirilemez. Daha sonra II. Abdülhamit Han tarafından ele alınan projeyi Ordu 
Valisi Kenan Çiftçi şu şekilde anlatıyor; “1880 yılında Abdülhamit Han, Dereyolu Projesi’ni Fransız mühendislere çizdiriyor. Çok 
farklı sebeplerle o yol yapılamamış. Şuan itibariyle onun çizmiş olduğu Mesudiye-Sivas yolu aynı güzergahta yapılıyor. O dönemde 
tünellerin bir kısmı düşünülmemiş olabilir. Yola yeni tüneller eklendi. İnşallah bu yılın sonuna doğru Dereyolu projesi bitecek. Bu 
yol Ordu’yu Akdeniz’e kadar bağlayacak iç hat olacak. Bu şunu getirecek: Karadeniz’e sahili olan diğer ülke insanları da bu yolla 
birlikte Akdeniz’e inebilecekler.”.

Şekil-3 Ordu ili ve çevresinin 
genişletilmiş stratigrafik sütun kesiti 
(Ateş ve diğ. 2004’ten değiştirilerek 
alınmıştır)
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öCELİ TÜNELİ İÇİN YAPILAN JEoLoJİK ÇALIŞmALAr

Mekanik sondajlar iki aşamalı olarak yapılmıştır.  Birinci aşama sondajlar, bu 
tünelin çıkış portalı ve dolayında; volkanikler ve bunlarla eşyaşlı fliş çökeller 
ile bunları üstleyen Neojen karasal çökellerin dokanak ilişkilerini çözmek için 
aşağıdaki sondajlar açılmıştır.

Proje kapsamında bulunan bu tünel için önerilen araştırma programındaki 
mekanik sondajlardan elde edilmesi tasarlanan veriler şunlardır,

• Ön inceleme aşamasında bölgesel boyutta oluşturulan jeolojik modelin 
tünel geçkisi boyunca denetlenmesi,

• Tünel destek tasarımında kullanılacak kaya sınıflamalarına “kütle özelliği ve 
örnek özelliği” bağlamında parametre sağlanması amacı ile tünel güzergahında 
8 adet mekanik sondaj açılmıştır. İzleyen çizelgede, önerilen bu araştırma 
sondajlarına ilişkin özet bilgiler verilmektedir.

Öceli Tünelinin yapısal tasarımında Q, RMR ve NATM sınıflamalarının göreceli 
üstünlüklerinden yararlanmak amacı ile her üçü birlikte kullanılmıştır. Q 
sınıflamasında Waterloo Üniversitesinde (ONTARIO-KANADA) geliştirilen 
CLASSEX isimli bilgisayar programından yararlanılmıştır. Bu program Q ve 
RMR sistemlerine göre ayrı ayrı kaya sınıflamaları yapmakta, sistemler arasında 
değişik araştırmacılar (Bieniawski, Abad, Rutledge) tarafından geliştirilen 
bağıntılardan yararlanarak her iki yöntemin birlikte kullanılmalarına olanak 
sağlamakta ve istenilen sisteme göre ve belirlenen kaya sınıfı için kazı 
aşamaları ve destek sistemleri önermektedir. 

Öceli Tünelinin tasarımında incelenmesi gerekli görülen kesitler, portal 
ve derin tünel bölgelerindeki doğal gerilme durumları ve bunların kaya 
sınıflaması üzerindeki etkileri gözönüne alınarak belirlenmiştir. Yapılan arazi 
incelemeleri sonucunda, geçki boyunca aşağıda özetlenen (Çizelge 2) kaya 
sınıfları ile karşılaşılabileceği öngörülmektedir. 

Çizelge 2. Öceli Tüneli Kaya Sınıflaması

a : Tünelin km artışına göre sol portal tanımlamasıdır.
b : Tünelin km artışına göre sağ portal tanımlamasıdır.
ab : Her iki portal için de aynı sınıflama parametreleri kullanılmıştır.
x,y : Q değerinin aynı Q aralığında kaldığı kesitlerin tanımlamasıdır.

TErzİLİ TÜNELİ İÇİN YAPILAN JEoLoJİK ÇALIŞmALAr

Bölgeyi oluşturan jeolojik birimlerin niteliksiz oluşu nedeniyle müteahhitlik 
tarafından Km:32+180–33+360 arası çift tüplü karayolu tüneli olarak 
projelendirilmiştir. Bu yazıda tünelin açımı sırasında karşılaşılacak jeolojik 
birimlerin mühendislik özelliklerinin bir bölümü açıklanmış, jeomekanik 

özellikleri verilmiş ve tünel destekleme, sağlamlaştırma ve iyileştirmesi 
için öneriler getirilmiştir. Tüneli çevreleyen birimlerin geçirimliliklerinin 
belirlenmesi ve tünel-kaya-su ilişkisinin değerlendirilebilmesi amacıyla 
sondajlarda basınçlı su testleri yapılmıştır.

TErzİLİ TÜNELİ İLE TÜNEL GİrİŞ vE ÇIKIŞLArINDAKİ 
DErELEr

Terzili Tüneli güzergâhı üzerinde yapılan 9 adet sondaj çalışmasına göre, tünel 
güzergahı boyunca yer alan birimlerin türleri aşağıda özetlenmiştir. Araştırma 
çalışmaları, tünel güzergahının temelde 2 farklı nitelikte jeolojik birimden 
oluştuğunu göstermektedir. Bunlardan ilki, yüzeyden itibaren yaklaşık 5-10 m 
derinliğe ulaşan kil alanı; ikincisi tünel kazısının içerisinde gerçekleştirileceği 
çakıltaşı – kumtaşı – kiltaşı ardalanmasından oluşan Fliş (ağırlıklı olarak 
Kiltaşı) birimdir.

Terzili Tünelinde yapılan sondajlardan alınan örneklerde yapılan deneyler, tüneli 
çevreleyen birimlerin oldukça düşük dayanımlı olduklarını göstermektedir. 
Kaya kalite sınıflamalarına göre de kayaçlar zayıf kalitededir. Tünel güzergâhı 
bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mühendislik jeolojisi açısından homojen 
bir ortamda kazı ve desteklemenin yapılacağı, tünelgirişinden itibaren 
karşılaşılacak olan jeolojik birimlerin, tünel sonuna kadar benzer nitelikte 
devam edeceği anlaşılmaktadır.

Tünel üzerinde bulunan killer şişme özelliği göstermeyen, kuru haldeyken sert, 
suya doygun halde kolayca yumuşayan ve dağılan birimlerdir. Yaklaşık olarak 
%25-35 oranında su içeren malzeme, CH-CL zemin sınıfındadır. Birimin altında 
bulunan Fliş (çoğunlukla kiltaşı) ise yüksek RQD yüzdesi verebiliyor olsa da, 
küçük darbelerde kolayca kırılmakta, su iletemasında ise ufalanmaktadır. 
Süreksizlikler çok yönlü, kayaç çok kırıklı ve parçalı olup, süreksizlik yüzeyleri 
genelde ayrışmış ve pürüzlü, birim bazı kesimlerde ezilmiştir. Kazılabilirlik 
açısından kolayca kazılabilir, şekil verilebilir ve su ile temas etmediği 
sürece kendisini tutabilir gibi görünen malzeme, gevşemeye izin verilmeden 
desteklenmelidir.

Sondaj kuyularında yapılan yeraltı suyu ölçümlerine göre, tünelin su seviyesinin 
altında inşa edileceği anlaşılmaktadır. Basınçlı su deneylerine göre, birim 
geçirimsiz/az geçirimli nitelikte olmasına rağmen, kiltaşlarının çok parçalı 
oluşu, süreksizlikler boyunca suyun tünele taşınmasına neden olacaktır.

Tüneller üzerindeki örtü kalınlığı yaklaşık olarak 7-50 m arasında değişiyor 
olup, ortalama derinlik 25 m civarındadır. Sığ tünel olarak nitelendirilen bu 
tünellerde yüksek gerilme koşullarının oluşması beklenmemektedir. 

Portal ve tünel kazısı çalışmalarına Şubat ayı sonu başlanılacak Terzili Tüneli 
güzergahını oluşturan jeolojik birimlerin nitelikleri nedeniyle tünel, zayıf 
zemin koşullarında açılan sığ tünel özelliğindedir. Bu nedenle güzergahın 
tamamında imalat her aşamasında titizlikle yürütülmeli ve denetlenmelidir. 
Jeolojik koşulların dışında, tünelin üzerinde bulunan yapılaşmalar, oturmaların 
denetlenmesini ve kontrol altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Tünel 
etkilenme alanı içerisinde kalan evler, güzergahın kritik kesimlerini 
oluşturmaktadır. Bunun yanında km 32+640–32+690 arasında kalan kesim 7m 
örtü kalınlığı ile çok sığ tünel özelliğindedir ve kritik kesimlerden bir tanesidir. 
Bu kesim için jetgrout iyileştirmesi yapılacaktır.

Terzili Tüneli kazısının başlamasının ardından karşılaşılacak sorunlar ve 
çözümleri hakkındaki bilgiler, derginin sonraki sayılarında yayınlamaya devam 
edilecektir

Çizelge 3. Öceli Tünelinin İncelenen Kesitleri
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Artan altyapı ihtiyacına paralel, sektörün tüm 
paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve 
Tünelcilik Derneği tarafından Dünya Tünelcilik 
Birliği (ITA)’nin de desteğiyle düzenlenen 
sempozyuma 10 ülkeden 400 delege katıldı. 
Sempozyumda 19‘u yurtdışından olmak üzere 
toplam 70 bildiri sunuldu. Sempozyum süresince 
bilim insanları ve sektör temsilcileri bir araya 
gelerek tünelcilik alanında son yıllardaki bilimsel 
araştırma ve teknolojik gelişmeleri tartıştılar ve 
çözüm önerilerini ortaya koydular.  Bununla birlikte 
katılımcılar 2 gün boyunca sektöre proje, makine 
ve hizmet sağlayan kuruluşların bulunduğu 25 
standdan oluşan sergi bölümünü de ziyaret etme 
imkanı buldular.

Sektörün Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişimini 
ve uygulamaların sağladığı birikimi kamuoyu ile 
paylaşmak, sorunları ve geleceği tartışmak amacı 
ile uluslararası boyutta düzenlenen toplantıda 
iki gün boyunca eş zamanlı olarak 3 salonda 
düzenlenen 14 oturumda bilimsel ve pratikteki 
uygulama sonuçlarını içeren tebliğler sunuldu. 
Kamu kurumları ve idarelerin yöneticileri ve teknik 
personelleri ile müteahhitler, mühendislik firmaları, 
müşavirler, makine üreticileri ve tedarikçileri 
gibi sektörün tüm paydaşlarının bir araya 
geldiği oturumlarda katılımcıların deneyimlerini 
paylaşımları da büyük katkı sağladı.

Oturum başlıklarına göre 70 adet bildirinin konu 
dağılımı şu şekildeydi:

Mekanize Kazı (%) :  27,38
Risk Analizi Tahkimat (%) : 6,9
Delme Patlatma (%) : 7,9
NATM, Kaya Mekaniği (%) : 4,6
Çelik ve Plastik Fiber, Püskürtme Beton (%) :  4,6

Tünel Tahkimatı, Emniyet (%) : 5,7
Aletsel Gözlem, Risk Analizi, Emniyet (%) :  6,9
Modelleme, NATM, Aletsel Gözlemler (%) : 5,7
Tahkimat, NATM (%) : 6,9

Sempozyumun açılış konuşması yapan Maden 
Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun; 
günümüzde sosyal ve ekonomik hayatı canlı ve 
dinamik tutabilmenin en önemli şartlarından 
birinin çağdaş teknolojileri kullanan, çevreye 
duyarlı, uluslararası kurallara uyum sağlayan, 
hızlı ve güvenli, taşıma türleri arasında dengenin 
sağlanabildiği, çağdaş ulaşım hizmetleri olduğunu 
söyledi.

Mehmet Torun sözlerine şu şeklide devam etti; 
“Yeraltı yapılarında; metro inşaatı ve tünellerde 
patlatma, kazı, iş güvenliği, havalandırma, su atımı, 
nakliyat ve tahkimat gibi işler bir çok yönden 
yeraltı madencilik faaliyetleri ile örtüşmekte, 
bu nedenle maden mühendisleri tünel proje ve 
uygulamalarında aldıkları eğitim gereği daha 
fazla yer almaktadır. Artan nüfusları ile hızla 
büyüyen kentlerin altyapı gereksinimlerindeki 
projelerin, farklı disiplinlerin ortaklaşmasıyla 
uygulanabileceği herkesin kabul edeceği bir 
olgudur. Yeraltı yapılarındaki çalışmalar, maden 
mühendisliği disiplininin de içinde olduğu 
diğer ilgili meslek alanlarının ortak çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilmektedir. Odamız, 
gelişen teknolojileri ve bilimsel çalışmaları 
üyeleriyle ve sektörle paylaşmayı önemli bir görev 
kabul etmektedir.”

Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nedret 
Durukan ise odanın, temel görevlerinden birinin 
bilimsel çalışmaları ve deneysel yaklaşımları 
kamuoyuna sunmak ve üyelerle paylaşmak 

için bilimsel toplantılar düzenlemek olduğunu 
söyledi. Durukan, ulaşım kaynaklı sorunların, hayat 
kalitesini düşüren önemli etkenlerden olduğuna 
işaret ederek, “Dünya nüfusunun yüzde 50’sinden 
fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır. Buda trafiği 
gün geçtikçe daha da zorlu bir sürece sokmakta. 
Dolayısıyla da önemli maddi kayıplara ve verimli 
kullanabilecek zamanın kaybına yol açmaktadır. 
Bunun da telafisi mümkün değildir. Bu nedenle de 
ulaşımla ilgili planlı çalışmalara şiddetle ihtiyaç 
vardır” diye konuştu.

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Nuh Bilgin de günümüzde Türkiye’de madencilik 
ve tünelcilik alanında önemli yatırımların 
yapıldığını dile getirerek, konuyla ilgili bilgiler 
verdi. 1,5 yıl önce kurulan Tünelcilik Derneği’nin 
önemine değinen Bilgin, “İki büyük kısa kursu, 
Norveç Tünelcilik Derneği ile büyük bir toplantıyı 
ve bu sempozyumu yapabilmek ancak tünelciliğe 
gönül vermiş sizlerle mümkün olabilirdi” dedi.

Prof. Dr. Nuh Bilgin konuşmasına şu şekilde 
devam etti; “Derneğimizin üye sayısı, bu kadar 
kısa bir zamanda 360’a ulaştı. Sizlere daha fazla 
hizmet verebilmek için yeni arayış ve girişimlerde 
bulunuyoruz. Bizim için eğitim ve sektör içersindeki 
ilişkilerin gelişmesi en önemli hedeflerimizdendir. 
Bu nedenle bir dergi çıkardık ve buna iki ayda bir 
devam edeceğiz. Ağustos 28 - 31 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi - Yeşilköy’de yapılacak 
Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipman Fuarı’nın 
yapılmasını dernek olarak destekliyoruz ve bu 
tarihlerde bu Fuar’da büyük bir kısa kurs yapmayı 
planlıyoruz. Kursun ücreti herkesin kolaylıkla 
verebileceği bir seviyede tutulacak ve dernek 
üyelerine %25 tenzilat yapacağız. Bizi lütfen www.
tunelder.org.tr  adresinden takip edin” dedi

 3. uluslararası ulaşımda yeralTı 
KAzILArI sEmPozYumu

Dünyada az sayıda bulunan toplantı merkezlerinden birisi olan Haliç Kongre Merkezi’nde 
tünelciler ve madenciler 29-30 Kasım 2013 tarihleri arasında 3. Uluslararası Ulaşımda 
Yeraltı Kazıları Sempozyumu için bir araya geldiler.

sPoNsorLAr
Ana sponsor Altın sponsorlar Gümüş sponsorlar

Diğer sponsorlar

Platin sponsorlar
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Dik rampaları ve bitmek bilmeyen keskin virajları nedeniyle 
sürücülerin ‘çileli yol’ dediği Mersin-Antalya arasındaki gidiş-
geliş yönleri tek şeritli olan mevcut karayolunu 5 saate indirecek 
Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde çalışmalar sürüyor

akdenİz 
sAhİL YoLu ProJEsİ
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 2003 yılında 
başlatılan Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde ilk önce 
387 milyon lira bedelle 7 adet tünelin yapılması 
öngörülmüştü.  Daha sonra yapılan projelendirme 
çalışmalarında turizm potansiyeli yüksek olan 
şehir merkezlerine, kıyı şeridine zarar vermemek 
için proje değişikliği yapılmasına karar verildi. 
Bu kapsamda yol güzergahı Toroslar yamacına 
kaydırıldı. Antalya ile Mersin arasındaki 437 
kilometrelik mesafeyi kapsayan projede yapılan 
değişiklikler ile tünel sayısının 22’ye, viyadük 
sayısının da 14’e yükselmesine karar verildi. 
Tünellerin toplam mesafesi 18 kilometreyi 
bulurken projenin yeni maliyeti 2 milyar 200 
milyon lirayı bulacak.

Coğrafi engelleri ortadan kaldıracak Akdeniz Sahil 
Yolu Projesi’ndeki ilk ve en uzun tünel olan Boğsak 
Tüneli’nde sona yaklaşıldı. Silifke ilçesinde bulunan 
Boğsak Tüneli’nin aydınlatma, havalandırma ve 
yangın söndürme sistemleri tamamlandı. Yapımına 
2011 yılında başlanan tünelin asfalt aşamasında 
da inşaatı tamamlanmış durumda. Mersin-
Antalya yolunun ilk açılacak tüneli olacak olan 
Boğsak Tüneli’nin uzunluğu 1570 m’dir. Tünel eski 
mesafeyi 3700 m kısaltırken ulaşım süresini de 35-
40 dakika azaltacak.

Mersin-Antalya arasındaki mevcut 437 km’lik yol, 
keskin virajları, dik rampaları ve kör noktalarıyla 
ünlü. Proje tamamlandığında keskin virajlar 
yerlerini duble yollara bırakacak. Proje kapsamında 
Antalya ve Mersin’in farklı bölgelerinde farklı 
firmalar tarafından tünel çalışmalarına devam 
ediliyor

Akdeniz Bölgesi’nin iki büyük ilini birbirine 
bağlayan, aynı zamanda Türkiye’nin turizm sektörü 
ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak yol 
çalışmasında önemli mesafeler kat edildi. 

Aktif olarak 141,5 km Raylı Sistem hattı ile İstanbul’a hizmet veren İstanbul Metrosu’na, 25 km 
uzunluğunda, 18 İstasyonlu, Bakırköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-Büyükçekmece (TÜYAP) Metro Hattı 
ilave ediliyor.

Proje çalışmaları tamamlanan, yapım ihalesi hazırlıkları da son aşamada olan Bakırköy-Avcılar-Esenyurt-
Beylikdüzü-Büyükçekmece (TÜYAP) Metro Hattı, Bakırköy-İncirli’den başlayıp Bakırköy-Küçükçekmece 
arasında D-100 Karayolu kuzeyindeki yerleşimlerin içerisinden geçerek, Küçükçekmece’den sonra 
ise D-100 Karayolu koridorunu izleyerek Beylikdüzü’nde bulunan TÜYAP Fuar Merkezi’nin önünde 
sonlanacak.

Saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak olan Bakırköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-Büyükçekmece 
(TÜYAP) Metro Hattı’nın 2017 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Hattın müjdesini veren başkan 
Topbaş, Bakırköy/İncirli - Sera - Kocasinan - Zafer - Çobançeşme - Sefaköy - Cennet - Küçükçekmece - Avcılar 
Park - Reşitpaşa - Avcılar Üniversite -  Cihangir - Ambarlı - Haramidere - Yakuplu - Beylikdüzü/Esenyurt 
- Beylikdüzü Toplu Konutlar - Büyükçekmece (TÜYAP) duraklarından oluşan 25 kilometrelik hattın 
yapımıyla metrobüs yoğunluğunun da ortadan kalkacağını söyledi

başkan kadİr TOPbaş’Tan  
YENİ bİr mETro hATTI mÜJDEsİ  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, İstanbullulara Bakırköy-
Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-Büyükçekmece Metro Hattı’nın müjdesini verdi.

Stad Yarımadası, doğal gaz ve 
petrolden sonra ülkenin en 
büyük ekonomik faaliyet alanı 
olan deniz taşımacılığının yoğun 
olduğu bölgede bulunuyor. 
Olağanüstü hava koşulları ve 
Norveç Sahilleri’nin en tehlikeli 
kıyılarına sahip olan bölge deniz 
taşımacılığı için büyük sorunlar 
oluşturuyor. Ayrıca gemi enkazları 
nedeniyle hızlı feribot seferleri 
yapılamıyor. II. Dünya Savaşı’ndan 
bu yana bölgede meydana gelen 
46 deniz kazasında 33 kişi öldü; 
2004 yılında da 160 kişiyi taşıyan 
bir yolcu gemisi batma tehlikesi geçirdi.

Tehlikeli kayalıkları ve sert rüzgârları ile bilinen 
Stad Yarımadası’ndaki bir fiyortta inşa edilecek 
tünel için fizibilite çalışmaları 1999 yılında başladı. 
Büyük ticari gemilerin geçebileceği kadar geniş 
ve derin olacak tünel için Norveç Hükümeti proje 
tasarımının detaylandırılması için çalışmalar 
yürütüyor.  Gemi tüneliyle kargo ve yolcu 
gemileri güvenli seyahat edebilecek ve fırtınasız 
yolculuk nedeniyle istenilen zamanda karşı tarafa 
varabilecekler. Günümüzde gemiler kötü hava 

koşullarında limanlarda bekletiliyor. 
Bu durumda hat düzenlemelerinde 
aksaklıklar meydana gelebiliyor.

Projeyi yürütmesi öngörülen 
Nordfjord Vekst kuruluşunun 
önde gelen isimlerinden Randi 
Humborstad, tünelin aslında seyir 
süresini kısaltmayacağını kabul 
ediyor. Humborstad, dünyadaki 
ulaşım amaçlı bu ilk gemi tünelinin 
daha güvenli bir seyir anlamına 
geleceğini söylüyor.

Önerilen gemi tüneli Kjødepollen 
ve Moldefjorden arasında bulunan 

dar bir dağın sırtından geçiyor. Tünel güzergahının 
jeolojisini ağırlıklı olarak prekambriyen 
döneme ait açık gri bantlı gnays ve gözlü gnays 
oluşturmaktadır. Mika gnays ve mika şist birimlerine 
de rastlanmaktadır. Kaya kütleleri genel olarak iyi 
kalitede kayaç olarak karakterize edilmiştir.

Uzunluğu 1.700 m olan tünelin en kesit alanı 
1625 m2 ve kazı hacmi 3 milyon m3 olacak. 
Maliyetinin 250 milyon € olması beklenen 
projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor. Proje 
aslında mühendislik tekniği açısından bir yenilik 

getirmiyor. Stad Yarımadası’nın altının kazılması, 
toprağın ve kaya parçalarının tahliye edilerek 
tünelin açılması ve güvenli bir şekilde suyla 
doldurulması öngörülüyor.

Geleneksel delme ve patlatma yöntemiyle açılacak 
tünelin her iki ucunda kaya bir bariyer oluşturularak 
deniz seviyesinin altında çalışabilme olanağı 
sağlanacak. Tünel tasarımı ve kaya tahkimatı 
için duraylılık analizleri yapılmış durumda. 
Kaya tahkimatı tahmin hesaplamalarında kaya 
ankrajları, kaya saplamaları ve püskürtme beton 
kullanımı bulunuyor

nOrveÇ dünyanın İlk  
GEmİ TÜNELİ’NE hAzIrLANIYor

Norveç’in batı sahilinde bulunan Stad Yarımadası’nda dünyada ilk olacak bir gemi tünelinin inşası 
planlanıyor. Bu tünel sayesinde gemiler için çok tehlikeli görülen, fırtınalı Batı Burnu’nun etrafından 
dolaşılmasına son verilecek.
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TünelCİlİk  
Çalışmaları aÇısından 
Toz KAvrAmI

Toz kavramı, 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği yasasının 30. Maddesine 
dayanılarak çıkarılan 5 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı tozla mücadele 
yönetmeliğinde “işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan 
parçacıklar” olarak tanımlanmaktadır

maden yüksek müHendİsİ Hasan eker
İsTANbuL ÜNIvErsİTEsİ mADEN mÜhENDİsLİĞİ böLÜmÜ, İsTANbuL 

dOÇ. dr. İbraHİm OCak
İsTANbuL ÜNIvErsITEsI mADEN mÜhENDIsLIĞI böLÜmÜ, İsTANbuL
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Tane büyüklüğü 5 mikron daha büyük olan tozlar 
üst solunum yollarında tutulur, alveollere kadar 
gidemez, 0,1 mikrondan küçük tozlar isealveollere 
girse dahi öksürme ve aksırmalarla akciğerlerin 
kendini temizleme metotlarıyla dışarı atılırlar. Bu 
nedenle toz yönetmeliği, 0,1-5 mikron arasındaki 
bu tozları “solunabilir toz” olarak adlandırmaktadır. 
Yönetmeliğe göre tozun zararlı sayılabilmesi 
için, zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD/
TWA), öngörülen limiti aşması gerekmektedir. 
Zaman ağırlıklı değer, günlük 8 saatlik zaman 
dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman 
ağırlıklı ortalama toz konsantrasyon değerini 
ifade etmektedir.

Tünel inşaat işlerinde ortaya çıkan tozun iki ana 
kaynağı vardır. Bunlardan ilki püskürtme beton 
yapılırken ortaya çıkan beton tozu, diğeri ise 
delik delme, kazı ve patlatmalar sonucu oluşan 
kayaç tozudur.

İşyeri ortam havasındaki toz miktarı, tane 
şeklindeki tozlar için gravimetrik esasa ve lifimsi 
(iplikimsi) tozlarda lif sayısına göre belirlenir. Toz 
ölçüm cihazları iki prensiple çalışırlar:

a Gravimetrik Metod: Belirli bir hava 
miktarındaki toplam toz ayrılarak tartılır ve 
mg/m3 cinsinden hesaplanır. Tane şeklindeki 
tozlar bu şekilde ölçülürler.

b Tane Sayım Metodu: Bir cam levha üzerinde 
toplanan toz ayrılır ve 5 µm’dan küçük olanlar 
sayılarak tane/cm3cinsinden hesaplanır. 
Asbest tozları gibi lifimsi tozlar bu şekilde 
ölçülürler.

İşyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek 
risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden tozla mücadele etmek 
için 5 Kasım 2013 tarihinde resmi gazetede 
yayınlanmış olan Tozla Mücadele Yönetmeliği 
ile birlikte, 14 Eylül 1990 tarihli ve 20635 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden ve 
Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında 
Tozla Mücadeleyle ilgili yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Tozla mücadele yönetmeliği, 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa giren 
işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden 
dolayı toz maruziyetinin olabileceği işyerlerinde 
uygulanacaktır.

Bu tür işyerlerinde işveren, toz maruziyetini 
önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden 
korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici 
tedbirleri almak zorundadır. İşveren, tozdan 
kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;

a Toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli 
madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği 
yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli 
olan maddelerin kullanılmasını (ikame),

b Riski kaynağında önlemek üzere; uygun 
iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu 
koruma yöntemlerinin uygulanmasını,

c Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik 
yöntemlerinin kullanılmasını (Sulu delik 
delme, lokal havalandırma vb),

d Çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe 
göre ihtiyaç duyulan yeterli temiz havayı,

e Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda 
çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel 
koruyucu donanımların verilmesini ve 
kullanımının sağlanmasını, 

f Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini 
sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve 
gözetim yapılmasını,

g İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına 
uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamalıdır.

Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde; 

a Ortamda bulunan tozun çeşidi,

b Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik 
yönünden tehlike ve zararları,

c Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

d Mesleki maruziyet sınır değerleri,

e Toz ölçüm sonuçları,

f Alınması gereken önleyici tedbirleri,

g Varsa daha önce yapılmış olan sağlık 
gözetimlerinin sonuçları dikkate alınmalıdır.

Tozla mücadele yönetmeliğine göre işveren, 
yapılan risk değerlendirilmesi sonucuna 
göre belirlenen periyodik aralıklarla ve toz 
maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir 
değişiklik durumunda toz ölçümlerini yaptırmak 
zorundadır. Bu ölçümlerin 20.08.2015 tarihinden 
itibaren, Genel Müdürlükçe ön yeterlilik veya 
yeterlilik belgesi verilen laboratuvarlarda 
yaptırılması zorunlu olacaktır.

Solunan tozun büyük bir kısmını burunda bulunan kıllar ve burun 
mukozası tutar. Solunan tozların tane büyüklüğü genellikle 60 mikronun 
altındadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve 
orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığına neden olan tozların 
tane büyüklükleri 0,1-5 mikron arasındadır.

İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma 
süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık 
dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca 
belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden 
itibaren 15 yıl süreyle saklamak zorundadır. İşyeri 
ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların 
yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyerlerinde, 
evrakların saklanması hastalıkların yükümlülük 
süresine göre uzamaktadır.

Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde 
çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, 
aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve tozun 
cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen 
sıklıkta tekrarlanmalı ve her çalışan için sağlık 
kaydı tutulmak zorundadır. İşyeri hekimi; 

muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın 
toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da 
dahil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri 
belirlemeli ve tavsiyelerde bulunmalıdır.

Ayrıca yönetmelik uyarınca Türkiye’de Tozla 
Mücadele Komisyonu adı altında yeni bir 
komisyon kurulacaktır. Bu komisyon yılda iki defa 
toplanacaktır. Komisyon, Bakanlığın ve komisyon 
üyelerinin isteği üzerine olağanüstü toplanarak 
gelen görüş ve önerileri değerlendirecektir. 
Komisyon tozla ilgili hangi sektörlerde rehber 
hazırlanması gerektiğine karar verip bu 
rehberleri hazırlanmasında hangi kurum ve/veya 
kuruluşların görev alacağını belirleyecektir
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Uzunluğu 4.334 m, çapı 2,2 m olan Ayvalıdere Atıksu Tüneli günde 
455.760 m3 atıksuyu, arıtma tesisine ulaştırma kapasitesine sahip 
olacak. Civar bölgedeki 1.038.930 kişiye hizmet edecek olan 
projenin tamamlanmasıyla Zeytinburnu’nun koku probleminin 
giderilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında TBM ile açılan atıksu tüneliyle birlikte 1 ile 
2,4 m çaplı toplam 527 m kolektör ve 2,0 m çaplı 242 m boru 
itme yöntemiyle açılan tünel bulunuyor. Tünel hattının toplam 
uzunluğu 5.103 m. Şubat 2014 tarihi itibariyle kolektör hattı 
tamamlanmış durumda. 250 m uzunluğa sahip olan boru itme 
hattının 220 m’lik bölümü de tamamlanmış bulunuyor.

Ünal Akpınar İnşaat tarafından yürütülen Ayvalıdere Atıksu Tüneli 
hattında toplam 3 adet kuyu (şaft) bulunuyor. Kuyulardan 2 
tanesinin kazısı Şubat 2014 itibariyle tamamlanmış durumda. Son 
kuyunun kazısına devam ediliyor. Caterpillar marka pasa basınçlı 
tünel açma makinesi ile yapılan kazılarda ikinci kuyu da geçilerek 
1.240 m’ye ulaşılmış durumda. Toplam tünel hattının % 25’lik 
bölümü tamamlandı.

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 ulaştırılacak

ayvalıdere ATIKsu TÜNELİ 

Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinin atıksularını 
Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak olan Ayvalıdere Atıksu 
Tüneli’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci altyapı projesi olarak gösterilen Gebze – 
Orhangazi - İzmir Otoyol Projesi kapsamında çift tüp olarak 4 aynada 
kazıların yürütüldüğü Samanlı Tüneli’nde İzmir yönüne gidecek araçların 
kullanacağı sağ tüpte birleşme tamamlandı.

Önerilen 123 km’lik demiryolu projesiyle 
yolcuların ve araçların liman şehirleri Dalian ve 
Yantai arasında taşınması planlanıyor. 90 km’si 
denizin altından geçecek olan tünelin dünyanın 
en uzun iki denizaltı tüneli olan Japon Seikan 
Tüneli ve Britanya ile Fransa’yı birbirine bağlayan 
Channel Tüneli’ni geride bırakacağı belirtiliyor. 
Şuan için dünyanın en uzun ve en derin tüneli 54 
km ile Seikan Demiryolu Tüneli’dir.

En erken 2016 yılında başlaması düşünülen 
projenin 6 yılda bitirilmesi hedefleniyor. Projenin 

12 yılda kendini amorti etmesi planlanıyor. 
Yolcular aynı zamanda vagonlara yükledikleri 
araçlarıyla birlikte saatte 250 km hızla yolculuk 
yapabilecekler. Halihazırda Dalian ve Yantai 
arasında sefer yapan feribotlar 170 km’lik deniz 
hattını 8 saatte alıyorlar. Karayoluyla yolculuk 
yapmak isteyenler ise 1000 km seyahat etmek 
zorunda kalıyorlar. Tünelin tamamlanmasıyla 
Dalian ile Yantai arasındaki yolculuk süresi 40 
dakikaya inecek

Çİn dünyanın en uzun 
DENİzALTI TÜNELİNE 
hAzIrLANIYor

Çin,  Bohai Boğazı’nı geçecek olan dünyanın en uzun 
denizaltı tünelini inşa etmek için 31,2 milyar avro 
harcamayı planlıyor.

Son beş yıldır sektörden gelen istekle, 
tünelcilik işinin tüm oyuncularını kapsayacak; 
özelikle, yapımcıları, işverenleri, tedarikçileri, 
akademisyenleri bir çatı altında bir araya getirecek 
bir oluşum olan Tünelcilik Derneği, sektörün 
teşviği ile 2012 yılının Ağustos ayında kurulmuştu. 
Derneğe kişisel ve kurumsal üye sayısı beklentilerin 
üzerinde her geçen gün artarak Şubat 2014 tarihi 
itibariyle 370’e ulaşmış durumdadır. Tünelcilik 
sektöründen önemli isimlerin görev aldığı 
Tünelcilik Derneği sektördeki dayanışma, bilgi akışı 
ve sektörün sağlam temellere oturtulabilmesi için 
çalışmalarına devam ediyor.

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu’nın aldığı 
kararda her yıl “Tünelcilik” alanında yapılmış 
olan bir uzmanlık tezinin (Doktora ve Yüksek 
Lisans Tezleri) Dernek tarafından ödüllendirilmesi, 
başvurular arasından seçilen uzmanlık bilimsel 

tezine ödülü ve beratının 2014 yılı içinde III. 
Tünelcilik ve Mikrotünelcilik Kursu’nda verilmesi 
ve ödül miktarının 1,500 TL olması düşünülmüştür. 
Ödüle başvuru için son tarih 30 Haziran 2014.

Başvuru Koşulları:

1.  Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmalıdır.

2.  Ödül için başvuran kişi Tünelcilik Derneği 
üyesi olmalıdır.

3. Uzmanlık tezi çalışması Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde yapılmış olmalıdır.

4. Uzmanlık tezi deneysel ve arazide yapılmış 
olabilir.

5. Uzmanlık tezi 2013-2014 yılları içerisinde 
basılmış olmalıdır.

6. Başvuru mektubu ile birlikte tezin elektronik 
versiyonu, Tünelcilik Derneği e-posta adresine 
gönderilir ya da elden teslim edilir.

7. Ödül başvuran kişiye verilir.

Tünelcilik Derneği almış olduğu bir başka kararla 
da Türk tünelcilik sektörüne katkı sağlamaya devam 
ediyor. Tünelcilik Derneği her yıl ITA’nın düzenlediği 
Uluslararası Konferanslara katılmayı desteklemek 
için, o yıl toplantıya katılan ve poster veya sözlü 
bildirisi olanlara parasal destekte bulunma kararı 
aldı. Bu destek her yıl yönetim kurulu kararı ile 
belirlenecek miktarda olacaktır. 2014 yılı için bu 
rakam 1,500 TL olarak belirlenmiştir. Her bildiri 
için sadece bir kişiye destek sağlanacaktır

TünelCİlİk derneğİ’nden   
öDÜL vE DEsTEK 

Tünelcilik Derneği’nin amaçlarından bir tanesi uluslararası tünel camiasında tünelcilik sektörümüzün 
iyi bir şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin 
ödüllendirilmesine ve ITA’nın düzenlediği Uluslararası Konferanslara poster veya sözlü bildirilerle 
katılanlara teşvik desteğinde bulunma kararı alındı.

samanlı Tünelİ’nİn  
sAĞ TÜPÜ’NDE bİrLEŞmE TAmAmLANDI

İstanbul - İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan 
Gebze – Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi’ni 
Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay İnşaat 
firmalarının yer aldığı konsorsiyum yürütüyor. 
Daha önce konsorsiyumda yer alan Yüksel 
İnşaat Kasım 2013 tarihinde, sahibi olduğu 
katılım payının tamamını mevcut ortaklardan 
Nurol İnşaat, Özaltın İnşaat ve Makyol İnşaat’a 
devrederek projeden ayrılmıştı.

Yalova Altınova ile Orhangazi’yi birbirine 
bağlayacak olan tünelin ilk kazısına 15 Şubat 
2012 tarihinde başlanmıştı. Çift tüp olan tünelde, 
sağ tüpün uzunluğu 3.417 m ve sol tüpün 
uzunluğu ise 3.360 m’dir. Samanlı Tüneli’nde sağ 
tüpün birleşmesiyle birlikte Şubat ayı itibariyle 
yapılan kazı ve destekleme işleri, iş programının 
bir miktar önünde gitmektedir
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Özka - Kalyon ortaklığı tarafından yürütülen 
projede görev alan maden mühendisi Fatih 
Semiz’den alınan 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 kullanılmaktadır.

Projede bulunan tünellerden kazı işlerine başlanan 
ilk tünel Çanta Atıksu Tüneli’ydi. Silivri Batı kısım 
ile Çanta Doğu Kısım’dan, Çanta sahil toplayıcı 
kolektörleriyle gelen atıksuları yapımı planlanan 

Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne 
ulaştırmak için projelendirilen tünelin uzunluğu 
2.196 m’dir.

Kazısı Ocak 2013 tarihinde başlayan Çanta Atıksu 
Tüneli’nin kazı işleri Temmuz 2013 tarihinde 
tamamlanmıştır. Şubat ayı itibariyle tünelin ikinci 
kaplaması da tamamlanmış durumdadır.

Projede Çanta Atıksu Tüneli’nin kazı işlerinin 
tamamlanmasının ardından kazı işlerine başlanan 
Silivri Atıksu Tüneli; Silivri’den gelen atıksuları 
yapımı planlanan Silivri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne ulaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Tünel 
1.690 m uzunluğunda olup, 2,0 m iç çapındadır. 

Çanta Tüneli kazısını yapan TBM’in nakliyesinin 
yapılmasının ve mekanik – bakım - montaj işlerinin 
tamamlanmasının ardından Silivri Atıksu Tüneli’nin 
kazısına Ağustos 2013 tarihinde başlanmıştır. Ocak 
2014 tarihi itibariyle tünelin kazısı ile birlikte 
birinci kaplaması da tamamlanmış durumdadır. 
Kazılar sırasında en iyi günlük ilerleme Eylül 2013 
tarihinde 28,5 m (30 ring) olarak kaydedilmiştir.

Herrenknecht marka EPB TBM tünel sonundaki 
çıkış kuyusundan çıkartılarak projenin üçüncü 
tüneli Gürpınar Atıksu Tüneli’nin şantiye alanına 
nakledilmiştir. Yerüstünde makinenin mekanik - 
bakım işleri devam etmektedir. Gürpınar Atıksu 
Tüneli, Gürpınar sahil kolektörleriyle gelen 
atıksuları Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne ulaştıracaktır. Uzunluğu 2.044 m olacak 
tünelin TBM ile kazısına başlayabilmek için 
hazırlıklara başlanmıştır.

Güpınar Tüneli, giriş ve çıkış kuyusu olmak 
üzere iki adet kuyuya sahiptir. Tünel kazısının 
tamamlanmasının ardından 2. kaplama işlemi 
başlayacak ve nihai tünel gabarisi kaplama 
işleminden sonra 2000 mm olarak teslim 
edilecektir. Tünel güzergahında ağırlıklı olarak 
Gürpınar formasyonu bulunmaktadır.

Şubat 2014 tarihi itibariyle kuyruk tünellerinin 
açılma işlemi devam etmektedir. Aynı zamanda 
TBM’ in mekanik ve elektrik bakım işlemleri de 
yapılmaktadır. Bütün işlemlerin tamamlanarak 
makinenin Mart ayının başında tünel kazısına 
başlaması planlanmaktadır

GürPınar ve ÇanTa   

ATIKsu TÜNELLErİ

Gürpınar ve Çanta Atıksu Tünelleri 
İnşaatı kapsamında Çanta Doğu 
Atıksu Tüneli, Silivri Atıksu Tüneli ve 
Gürpınar Atıksu Tüneli olmak üzere 
3 adet tünel işi yürütülmektedir.

Fransız yetkililerin verdiği bilgiye göre Manş Tüneli’nde (Eurotunnel) gece vardiyasında çalışan 
19 işçi karbonmonoksit zehirlemesi geçirdi. 26 Ocak 2014 tarihinde olayın meydana geldiği 
saatlerde Folkstone’u Calais’e bağlayan hat üzerindeki rayların değişimi için tünelde toplam 
60 işçi çalışıyordu. Tedavi altına alınan 19 işçiden 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Durumu ciddi olan kaynak işçisine Pazar sabahı hastaneye getirilmesinin ardından 
karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konulmuştu. Zehirlenmeden etkilenen diğer 18 işçi de 
yerel Fransız hastanelerine ulaştırıldılar. Tünelde sürdürülen çalışmaya ara verilirken diğer 41 
işçi evlerine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eurotunnel Group halkla ilişkiler direktörü John Keefe yaptığı açıklamada; “Tüneldeki 
detektörler aşırı karbonmonoksit seviyelerini göstermedi. Birkaç işçi ön tedbir olarak tıbbi 
inceleme için hastaneye gönderildi ve Eurotunnel onların durumlarını dikkatle takip ediyor.” 
dedi.

Toplam uzunluğu 50,5 km olan Manş Tüneli’nin denizin altında giden bölümünün uzunluğu 
37,9 km. Bu özelliğiyle en uzun denizaltı tünelidir. Ortalama derinliği 50 m, en derin yeri ise 
75 m olan tünelin yapımında 5 yıl boyunca 13 bin civarında Fransız ve İngiliz işçi çalıştı. Tünel 
kazısında 11 adet TBM kullanıldı. Tünel güzergahının litolojisini İngiltere’nin güneyinde ve 
Fransa’nın kuzeyinde geniş yataklara sahip olan tebeşir oluşturuyordu

manş Tünelİ’nde Çalışan İşÇİler 
KArboNmoNoKsİT zEhİrLENmEsİ GEÇİrDİ

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Tüneli’nde rayların değişimi için çalışırken 
karbonmonoksit zehirlenmesi geçiren 19 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: www.independent.co.uk
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Hatırlanacağı üzere 1. Barajlar Kongresi 11-12 Ekim 2012 tarihleri arasında 
Ankara’da ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Tasarım Kriterleri 
başlığında düzenlenmiş, beklenenin üzerinde bir katılım olmuştu. Bu yıl 
organizasyonun ikincisi düzenlenirken Demos Fuarcılık tarafından kongreyle 
eş zamanlı olarak Türkiye’de ilk kez Barajlar ve HES Fuarı düzenlendi.

Barajlar ve HES Fuarı ile 2. Barajlar Kongresi’nin açılışı, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı 
tarafından yapıldı. Bakan Eroğlu, açılış konuşmasında barajların gerekliliği, 
İstanbul’daki barajların doluluk oranları, kuraklık ve alınan tedbirler hakkında 
açıklamalarda bulundu.

“Su gibi aziz olun. Su varsa hayat var” diyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, kongrenin ilkini geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiklerini ve 
bu kongrenin büyük katkı sağladığını, bu yılki kongrede de önemli konuların 
işleneceğini ifade etti.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kuraklıkla mücadele edebilmek ve zirai sulama 
yapabilmek için baraj yapımının şart olduğunu ifade etti. Türkiye’de geçmiş 

yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çeken Eroğlu; “İstanbul nüfusu sürekli artıyor. 
Yılda 400 bin kişi, yani bir Helsinki kadar İstanbul’a hala göç geliyor. Bunun için 
İstanbul’a, Başbakanımızın, başbakanlığı döneminde 2004’te, Yeşilçay’ı bağladık. 
145 milyon metreküp oradan su geliyor. Ayrıca biliyorsunuz 2007’deki kuraklığı 
da aşmak için İstanbul’da Melen’den 185 kilometrelik bir ishale hattıyla büyük 
çaplı boru hattıyla önce Ömerli’ye su getirdik, daha sonra da Cumhuriyet 
Arıtma Tesisi’ne, çok büyük kapasiteli dünyanın sayılı arıtma tesisine, oradan da 
Boğaz’ın altından ta Melen suyunu Kağıthane’ye kadar getirdik. Hatta Boğazın 
altında iki köprüyü birleştiren ilk dev tüneli inşa ettik. Sadece tünel uzunluğu 5 
bin 551 metre. Denizin, Boğazın 135 metre altında bir tesis.” dedi.

Geçmişte barajların, arıtma tesislerinin yabancılar tarafından yapıldığını bugün 
ise yapılan barajların Türk mühendis ve müteahhitlerinin eseri olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Eroğlu, “Dünyada Çin’den sonra 2. sıraya yükseldik. Bu gurur 
duyacağımız bir tablo. Dünyada birinciliğe çıkmak için, hükümet olarak ne 
gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu

Araklı ilçesi sahil mevkisinde düzenlenen 
toplu açılış töreninde, Araklı karayolunun 30. 
kilometresinde Salmankaş Yaylası’nda kazı 
çalışmaları dışındaki yapım çalışmaları devam 
eden Salmankaş Geçidi Tüneli’nde bekleyen 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım video konferansla açılış törenine bağlandı. 
Bakan Yıldırım bağlantıda, “Bugün tünelin ucunda 
ışık gözüktü Sayın Başbakanım. Bu yol Trabzon 

Araklı’dan Bayburt’a yolu 1-1,5 saat kısaltacak, 
90 kilometre kısaltacak. Araklı-Salmankaş geçit 
tüneli nihayet açılıyor. Tünel açılmadan önce bu 
güzergahta 12 ay boyunca ulaşım yapılamadı. 
Bununla beraber artık Trabzon’dan Bayburt’a hatta 
Kop’un bitmesiyle birlikte Erzurum’a hem Bayburt 
hem Erzurum daha da yakınlaşıyor. Böylece 90 
kilometre Bayburt’a yol kısalmış oluyor. 2 saat 
15 dakikadan 1 saate düşmüş olacak. Bu tünel 

de bölgenin, ülkenin hayallerinden biriydi. Bugün 
gerçeğe dönüşüyor. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 4 bin 
150 metrelik bu tünel yoğun bir çalışmayla açıldı ve 
bugün tünelin ışığını gördük. Bu mutluluğu sizlerle, 
binlerce vatandaşımızla paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Türkiye 80 yılda 50 kilometre tünel 
yapabildi. 10 yılda 118 kilometre tüneli bitirdik, 
168 kilometre tünel yapımı da devam ediyor. 
Dağları deliyoruz, vatandaşımızla buluşuyoruz. 
Hayırlı Uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan ise “Şu anda Salmankaş 
Tüneli’nde Ulaştırma Bakanımız inşallah tamamıyla 
bittikten sonra resmi açılışında da olacağız. 
Arabaya bineceğiz ve karşı taraftan çıkacağız 
Araklı’ya, Bayburt’a, Gümüşhane’ye, Erzurum’a. 
Salmankaş Tüneli şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum ve İran 
hattındaki Tarihi İpek Yolu’nun alternatifi olarak 
gösterilen ve Trabzon’un Araklı ilçesi sınırlarından 
başlayıp Gümüşhane’den geçerek Bayburt’a bağlı 
Uğrak beldesine uzanan ”Araklı-Dağbaşı Uğrak 
Yolu”nun iyileştirilmesi amacıyla Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam 
ediyor. Bu çerçevede 104 kilometre uzunluğundaki 
yolun Trabzon sahilinden itibaren 64 kilometrelik 
bölümü iyileştirilerek bir süre önce hizmete 
açılmıştı. Engebeli ve aşırı eğimli yolun en 
kritik kesimini oluşturan 36 ile 40. kilometreleri 
arasındaki Salmankaş Geçidi’nde çift tüp olarak 
projelendirilen karayolu tünellerinin her biri 4030 
m uzunluğunda.

Salmankaş Tüneli’nin tamamlanması ve mevcut 
yolun iyileştirilmesiyle kış aylarında yoğun kar, çığ 
ve buzlanma sebebiyle 6 ay ulaşıma kapalı kalan 
yol yıl boyu kesintisiz hizmet verebilecek. Böylece 
Trabzon ile Bayburt arasındaki mesafe 16 km 
kısalacak ve bu iller arasında 2,5 ile 3 saat süren 
karayolu yolculuğu 1,5 saate düşecek. Bölgenin 60 
yıllık hayali olan proje ile vergilerle yıllık toplam 
34 milyon lira tasarruf sağlaması planlanan yolda, 
seyahat süresinin kısalmasıyla yılda zamandan 
745 bin saat, akaryakıttan ise 2,5 milyon litre 
tasarruf sağlanacak. 105 milyon liraya mal olacak 
Salmankaş Tüneli’ni de kapsayan proje toplam 170 
milyon liraya mal olacak.

As-Yol Yapı tarafından yürütülen tünel projesinde 
çift tüp tünellerden ilk tüpün kazı işleri 
tamamlanmış ve beton kaplama çalışmalarına 
devam edilmektedir. Beton kaplama işinin 
Temmuz 2014 tarihine kadar tamamlanması 
hedeflenmektedir. İkinci tüp için de kazı çalışmaları 
başlamıştır. Tünelin, ikinci tüp ve bağlantı yollarının 
tamamlanması ile birlikte 2015 yılında trafiğe 
açılması planlanıyor

salmankaş Tünelİ’nİn 
AÇILIŞI YAPILDI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Araklı’yı – Bayburt’a bağlayan Salmankaş 
Tünelinin ışıkla buluşması ve diğer yatırımların açılışını Araklı ilçesinden yaptı.

“Türkiye`deki Barajlar ve HES Projelerinde Örnek Uygulamalar” başlığında 
düzenlenen 2. Barajlar Kongresi, 13-15 Şubat 2014 tarihleri arasında Demos Fuarcılık 
ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Barajlar ve HES Fuarı ile eş zamanlı 
olarak İstanbul Fuar Merkezi`nde gerçekleştirildi.

barajlar ve Hes 
fuarı İle 2. barajlar 
KoNGrEsİ İsTANbuL 
fuAr mErKEzİ’NDE 
GErÇEKLEŞTİrİLDİ
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Almanya merkezli GTA GmbH firması, 30 yılı aşkın 
süredir maden ve tünellere yönelik asılı platformlar ve 
tünel ilerleme sistemleri üretmektedir.
GTA firmasının Türkiye temsilcisi ise ERKOM’dur. 

GTA, asılı platformların ana fikri,  “üst seviye” diye 

adlandırılan ikinci bir çalışma alanı yaratarak iki 

seviyede eş zamanlı çalışma imkanı yaratmaktır.

Bahsedilen “üst seviye” de gerçekleşecek 

tünel görev döngüsündeki gerekli teknoloji ve 

iyileştirme GTA tarafından sağlanmaktadır.

GTA’nın kökleri derin kömür madenciliğine 

dayanmaktadır. Monoraylar üzerinde asılı basit 

platform makineleri ile başlayan tecrubesi, 

zamanla delme, bulon çakma, tahkimat, beton 

püskürtme, enjeksiyon ve tarama dahil olmak 

üzere sekiz ya da daha fazla çalışma adımı 

sağlayan çok amaçlı bir platforma dönüşmüştür. 

Bu sayede “alt seviye” de yükleme ya da taşımada 

kullanılan raylı ya da raysız ekipmanların 

bağımsız çalışması için yeterli alan sağlanmış 

olur.

İsviçre’de St. Gotthard tüneli için ağırlığı 100 tona 

kadar ulaşan çok amaçlı platform, ya da Moskova 

metrosu gibi 5.5 m çaplı küçük tünellerde bile 

bir “üst seviye” sağlayacak şekilde tasarlanmış 

kompakt platform bu amaç ile dizayn edilmiş 

platformlara örnek olarak verilebilir.

Almanya’nın kuzey 

batısında üretim 

yapan GTA GmbH şirketi 

son on yıl içinde gelişen maden 
ve tünel pazarında muazzam bir 
atılım gerçekleştirmiştir. Şirket, 
uluslararası madencilik sektörüne 
özellikle de tünel ve mevcut tünel-
lerin genişletilmesi projelerinde 
başarı ile yer almıştır.
Tünel genişletme ve eski demiryolu 
tünellerinin yenilenmesi projelerindeki 
ilerlemeler GTA teknolojisi ile mevcut trafikler 
aksatılmadan sağlanmaktadır.
Örnek olarak Alman demiryollarının (Deutsche 
Bahn) altı tüneli GTA sistemleri ile genişletilmiştir.
 
Son yıllarda GTA, taşıma sistemleri ile ilgi-
li olarak da önemli gelişmeler kaydetmiştir. 
Monoraylar ve çok amaçlı kaldırma sistemleri 
bunlara örnektir. Büyük tünel kesitleri ile uyumlu 
çalışma platformları, ağır yükleri taşıyan ve çok 

uzun menzillere ulaşan askıda çalışan araçlar 

geliştirildi.

GTA, oluşabilecek kazaları önlemek için mev-

cut Avrupa yönetmelik ve standartlarına uygun 

olarak üretim yapmaktadır. Böylece GTA önce 

güvenlik ilkesini “üst seviye” den “alt seviye” ye 

başarı ile aktarmıştır.

GTA üretimi olan NormLifter® 2500 kg’a kadar 

yük kaldırabilmekte ve uzaktan kumanda yardımı 

ile iksa montajı rahatlıkla yapılabilmektedir.

İki kaldırma platformu ile donatılmış olan 

NormLifter®, maksimum 13 m’uzaklıkta, her biri 

750’şer kg ağırlığında yük kaldırabilme kapasite-

sine sahiptir.

NormLifter® çalışma sepeti ve uzaktan kumandalı 

beton püskürtme ünitesi ile donatıldığında 

NormSpray® olarak adlandırılmaktadır. Bu 

makine büyük tünel boyutları için tasarlanmıştır. 

NormSpray®, maksimum debisi 33,6 m³/saat, 

1000 l’lik katkı tankı, dozajlama ünitesi ve birey-

sel ayarlamaya uygun kontrol ünitesine sahip 

beton pompasına sahiptir. NormSpray® ayrıca 

Avrupa standartlara uygun motor emisyonları ve 

ROPS kabin güvenlik özellikleri ile donatılmıştır.

GTA GmbH, güvenliği ve verimliliği kanıtlanmış 

dayanıklı makineleri ile tünel müteahhitlerine 

bir çözüm ortağı olarak hizmetlerine devam 

etmektedir

GTa 
mAsChINENsYsTEmE Gmbh
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YAKLAŞAN ETKİNLİKLEr

WORLD URBAN FORUM 7 
Medellin, Colombia

www.unhadb.org

ExPOMIN 2014 
Santiago, Chile
www.congreso.expomin.cl

INTER TUNNEL 2014 
Moscow Russia
www.intertunnelrussia.com

MINING AND PROCESSING OF METALS 
AND MINERALS,18th INTERNATIONAL 
ExHIBITION AND CONFERENCE 
Moscow Russia
www.miningworld-russia.primexpo.ru

WTC 2014
Iguassu Falls, Brazil
www.wtc2014.com.br

AIMS 2014 
Sixth International Symposium High 
Performance Mining, Aachen, Germany
www.aims.rwth-aachen.de

5-11 NİSAN 2014 

21-25 NİSAN 2014

14-16 MAYIS 2014

9-11 NİSAN 2014

9-15 MAYIS 2014

11-12 HAZİRAN 2014

15th AUSTRALASIAN TUNNELLING 
CONFERENCE 2014 
Underground Space – Solutions for the 
Future, Sydney, New South Wales, Australia

www.atstunnellingconference2014.com

17-19 EYLÜL 2014

12th INTERNATIONAL CONFERENCE 
UNDERGROUND INFRASTRUCTURE OF 
URBAN AREAS 2014 
Wroclaw, Poland

www.uiua2011.pwr.wroc.pl

22-23 EKİM 2014

2nd EASTERN EUROPEAN TUNNELLING 
CONFERENCE (EETC 2014) 
Athens, Greece
www.eetc2014athens.org

28 EYLÜL-01 EKİM 
THE 14th WORLD CONFERENCE OF THE 
ASSOCIATED RESEARCH CENTERS FOR THE 
URBAN UNDERGROUND SPACE, 
Seoul, Korea
www.acuus2014.com

24-26 EYLÜL 2014

3rd UNITED NATIONS WORLD CONFERENCE 
ON DISASTER RISK REDUCTION
Sendai Japan
www.preventionweb.net/wcdrr

14-18 MART 2015
 WTC 2015 - WORLD TUNNEL CONGRESS 2015 AND 41st 
ITA GENERAL ASSEMBLY PROMOTING TUNNELLING IN 
SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) REGION

Dubrovnik (Croatia)
www.wtc15.com

22-28 MAYIS 2015

TUNNELS AND UNDERGROUND 
SPACE RISKS & OPPORTUNITIES
Lyon, France
www.congres.aftes.asso.fr

13-15 EKİM 2014

2014 NORTH AMERICAN TUNNELING 
CONFERENCE AUTHOR INFORMATION 
Los Angeles, USA
www.smenet.org

22-25 HAZİRAN 2014
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