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sUnUş | introduction

Sayın Okurlarımız

Tünelcilik Derneği’nin çıkardığı Tünel Dergisi’nin üçüncü sayısını 

size sunmanın gururu içerisindeyiz.  Kısa bir süre önce kurulmamıza 

rağmen, 400’den fazla üyeye sahip olduk, gerçekleştirilen bir büyük 

sempozyum ve 3 kısa kurs ile Tünelcilik sektörünün taktirini kazandık.

Derginin bu sayısında sektör ile ilgili 33 haber ve teknik yazı var.  

Bu tünelcilik sektörünün ne kadar hızlı geliştiğinin bir ifadesidir, 

ayrıca ITA icra kurulunun önerisi ile her yazının bir de İngilizce özetini 

verdik. 14 Bar basınç altında açılacak ve dünyanın en zor projelerinden 

biri olarak tanımlanan ve Yapı Merkezi Kore SK konsorsiyumunun 

üstlendiği Boğazın altından geçen 13,7m çapında iki katlı Otoyol 

Tünel Projesi’nin inşaasına başlandı. Doğuşun yükleniciliğini yaptığı 

Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Tünelleri, Gülermak’ın inşaa 

ettiği Kargı HES Projesi Tünelleri’nin kazısı zor jeolojik şartlarda başarı 

ile devam etmektedir. Bu projelerle ilgili Brezilya’da Mayıs ayında 

yapılacak Dünya Tünel Kongresi’nde iki sunumumuz var. Yapılışı 

yılan hikayesine dönen Beylerbeyi-Küçüksu Tüneli’nin açılışı üçüncü 

müteahhit Ünal Akpınar İnşaat ile başarıyla devam etmektedir, TBM 

ikinci şafta ulaştı. Türkiye’nin en uzun karayolu tünelinin açılması 

Makyol’un denetiminde başarı ile devam etmektedir. Bu konuyla 

ilgili bir sunum WTC 2014’de yapılacaktır. Gülermak-Kolin-Kalyon 

konsorsiyumunun ihalesini aldığı Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 

çalışmalarına başlandı. İtalya’dan Geodata şirketi Dudullu-Bostancı, 

Ümraniye-Göztepe ve Halkalı-Kirazlı Metro Hattı’nın projelendirme 

çalışmalarına başladı. 

Yukarıda da görüleceği gibi Türkiye’de tünel projeleri çok hızlı bir 

şekilde artmaktadır ve önümüzdeki birkaç yıl bu sektörde 35 Milyar 

Avroluk yatırımın yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu hızlı gelişme 

içerisinde genç, dinamik ve aktif Tünelcilik Derneği yerini almış 

ve sektörle iç içe çalışmalara girmiştir. Demos Fuarcılık Şirketi ile 

beraber İstanbul’da 28-31 Ağustos tarihleri arasında büyük bir 

fuarı ‘Tunnel-Expo Turkey’i gerçekleştireceğiz. Başlangıçtan itibaren 

derneğimizin en büyük hedeflerinden biri eğitim olmuştur. Fuar 

boyunca 3 gün sürecek bir de kısa kurs programımız var. Tüm bilgilere 

www.tunelder.org.tr den ulaşabilirsiniz.

Mayıs ayında Brezilya’da yapılacak Dünya Tünel Kongresi’nde 56 

nolu standımızda buluşmak üzere hepinizi sevgi ve saygılarımla 

selamlıyorum.

Dear Readers

We are proud of presenting you the third issue of the tunnelling  journal 

published by Turkish Tunnelling  Society. In less than two years time 

Turkish Tunnelling sector faced with big achievements of our society, 

with more than 400 members, one big symposium and with three short 

courses.

This issue covers 33 news and articles on different projects which reflects 

fast growing Turkish Tunnelling sector, a brief summary in English is also 

given. Eurasia Tunnel which is being constructed by Yapi Merkezi and 

Korean SK consortium is believed to be one of the most challenging 

projects of the century. A slurry machine of 13.7 m in diameter will work 

under 14 bar pressure under Bosphorus.  Uskudar-Çekmekoy-Sancaktepe 

Metro Tunnels in Istanbul   and Kargi HPP Tunnels are typical examples 

of the big successes of mechanized tunneling in complex geology. The 

contractors are Doğuş and Gülermak. These projects are subjects of two 

presentations in World Tunnel Congress in Brazil in May. Beylerbeyi 

Küçüksu Utility Tunnel in İstanbul is progressing well after third try of 

different contractors in complex geology. TBM is reached the second 

shaft, the current contractor of the project is Unal Akpinar. Mount Ovit 

Tunnel the longest double tube road tunnel is progressing as scheduled 

under the main contractor, Makyol.  This project is also subject of one of 

presentations in WTC2014 Brazil. Mecidiyekoy-Mahmutbey Metro Project 

started under Gülermak-Kolin-Kalyon consortium, the progress is as 

scheduled. Geodata from Italy is currently awarded of planning Dudullu-

Bostancı, Ümraniye-Göztepe  and Halkalı-Kirazlı metro lines.

As I mentioned above, tunnellig projects are booming in Turkey and it is 

predicted that the total investment in tunnelling in Turkey will be around 

35 Billion Euros in few years time. Turkish Tunnelling Society which is 

young, dynamic and active is taking part in this tremendous development. 

We are organizing with Demos Exhibition Company, Tunnel Expo Turkey 

in 28-31 August in İstanbul. Training is also one of the main objective 

of our society, a short course will also be realized in Tunnel Expo Turkey, 

you may find all the information in our web page www.tunelder.org.tr

We hope to meet you in WTC2014 Brazil, in our stand No:56

Prof. Dr. Nuh bİLGİN

TÜNELCİLİK DErNEĞİ bAŞKANI

PreSidenT oF TurkiSh Tunnelling SoCieTy
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dünyA’nın en UzUn Tünelİne

TürK İMzAsı

Gotthard Base Tunnel (GBT), which passes through the 
Swiss Alps, is the one of the most important part of High 
Speed Rail project between Switzerland and Italy. Alpine 
group works in 30 countries and founded in 1965 in 
Austria. A Turkish company Renaissance Construction 
bought their Swiss part, Alpine BauGmbhHergiswil, in 1 
July 2013. Currently, they work in GBT as a Renaissance 
Construction Hergiswil.

Renaissance Holding was the 64th biggest contracting 
company in the world in 2013. They made a test drive 
in GBT in 29 March 2014. They are planning to finish 
the GBT in 2016, completion of the project will provide 
a shorter journey of around 2 hours 40 minutes between 
Zurich and Milan.

FooTPrinTS oF a TurkiSh CoMPany in 
The longeST Tunnel in The World 
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Söz konusu şirket, İsviçre’de “Renaissance Construction 

Hergiswil” Gotthard Tüneli’nin alt ve üst yapı inşaatına 

devam ediyor. Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak 

14-15 Ocak 2014 tarihlerinde Gotthard Tüneli şantiyesini 

ziyaret etmiş ve bu ziyarette proje ortakları kendilerine 

eşlik etmişti.

2013 verileriyle müteahhitlik firmaları kategorisinde 

dünyanın en büyük 100 kuruluşu içinde 64. sırada yer alan 

Rönesans Holding’in inşaatını üstlendiği Avrupa’nın en 

uzun tüneli olan Gotthard Demiryolu Tüneli’nin test sürüşü 

29 Mart Cumartesi günü gerçekleştirildi. 2016’da tamamla-

nacak olan Gotthard Demiryolu Tüneli ile İtalya ile İsviçre 

arasında yük ve yolcu taşınmasına imkan sağlanacak ve 

Zürih ile Milano arası 2 saat 40 dakikada alınabilecek.

Verilen bilgiye göre, toplam 9,5 milyar Euro’ya mal olacak 

dünyanın en uzun demiryolu tüneli, saatte 250 kilome-

tre hıza göre tasarlandı. İtalya ve İsviçre arasında yük 

ve yolcu taşınmasına olanak sağlayacak proje sayesinde 

trenler, Zürih ve Milano arasını 2 saat 40 dakikada ala-

bilecekler. Gotthard Base Tüneli 2016 sonunda trafiğe 

açıldığında, Japonya’nın 54 kilometrelik Seikan Tüneli’ni 

geride bırakacak.

Gotthard Demiryolu Tüneli çift tüp tünelden oluşuyor. Doğu 

tüpünün uzunluğu 57.104 km ve batı tüpünün uzunluğu 

da 57.017 km’dir. Tünel hattı boyunca her 325 metrede bir 

bağlantı tünelleri bulunuyor. Bağlantı tünelleri, acil ulaşım 

tünelleri ve kuyular ile birlikte tünel sistemi toplamda 

152 km’ye ulaşıyor. Kaya örtü kalınlığının 2.300 m’ye 

ulaştığı Gotthard Tüneli aynı zamanda dünyanın en derin 

demiryolu tüneli olma özelliğini de taşıyor. Tünellerin % 

80’i tünel açma makinesi (TBM) ile açılırken % 20’lik bölüm 

geleneksel yöntemle açıldı. Tünelin Aralık 2016 tarihinde 

tamamlanması planlanıyor.

Alp Dağları’nın altından 
geçerek, İtalya ve İsviçre 
arasında çalışacak olan hızlı 
tren projesinin en önemli 
ayağını oluşturan Gotthard 
Demiryolu Tüneli’nde bir Türk 
firmasının imzası bulunuyor. 
Rönesans İnşaat, 1 Temmuz 
2013 tarihinde 30’dan fazla 
ülkede aktif durumda olan ve 
1965 Avusturya merkezli olan 
ALPINE Group’un İsviçre kolu 
“ALPINE BauGmbH, Hergiswil” 
firmasını satın almıştı. 

Kaynak: www.alptransit.ch
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AnTAlyA-KAyserİ Hızlı Tren Projesİ
anTalya-kaySeri raPid Train ProjeCT

Antalya’yı İç Anadolu’ya bağlayacak olan 5 milyar 126 milyon TL yatırım bütçesine sahip Antalya – 
Kayseri hızlı tren hattı iki ayrı kesimden oluşuyor. Hızlı tren hattı; Antalya’dan başlayan ve Konya, Aksaray, 
Nevşehir’den Kayseri’ye uzanan ana hat ile Alanya- Antalya bağlantı hattından meydana geliyor. Antalya-
Kayseri arasında yer alan istasyonlar şu şekilde olacak; Serik, Manavgat, Seydişehir, Konya, Sultanburnu, 
Aksaray, Acıgöl, Nevşehir, Avanos. Bağlantı hattındaki istasyonlar ise Alanya ve Ulugüney. 

Antalya-Kayseri Hızlı Tren Projesi, diğer yüksek hızlı tren projeleriyle entege 
edilebilirse Antalya’dan Ankara, İstanbul, Mersin, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, 
Aydın, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir ve Niğde’ye de direkt olarak demiryoluyla 
ulaşım sağlanabilecek.Antalya Kayseri Rapid Train Project with a budget of about 5 billion TL includes construction of two sections. The main section 

having a length of 583 km and 9 stations is going to start from Antalya goes through Konya, Aksaray, Nevsehir and Kayseri. The 
main part also includes construction of 360 underpasses, 79 overpasses, 43 viaducts and 82 tunnels. The other section having a 
length of 57 km and 2 stations is going to connect Antalya and Alanya.

Belirlenen hatlar üzerinde yolcu trenleri saatte 
250 kilometre, yük trenleri ise 80 kilometrelik 
hıza kadar çıkabilecek. Proje için hazırlanan 
ÇED raporunda şu değerlendirmeler 
bulunuyor:

“Sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş illeri 
birbirine bağlayan demiryolu projesi, 
bölgesel ve ulusal kalkınma açısından önem 
taşımaktadır. Turizm açısından da stratejik 
öneme sahip olan Antalya, Konya, Nevşehir 
illerinin birbirine söz konusu demiryolu 
hattı ile bağlanacak olması, bölgesel turizm 
potansiyelini arttırma açısından önem arz 
etmektedir. Daha geniş bir pencereden 
bakıldığında ise kuzey-güney aksında Türkiye 
için önemli bir hat olduğu görülebilir. 
Güzergahın planlanan diğer hatlarla 
entegrasyonu sağlandığında ülke ölçeğinde 
çok büyük bir proje olacağı görülebilmektedir.”

Projenin Antalya – Kayseri ana hattı 583 
kilometre, Alanya- Antalya bağlantı 
hattı uzunluğu ise 57 kilometre olarak 
projelendirildi. Güzergahın Antalya-Kayseri 

kesimi boyunca 9 istasyon, Alanya-Antalya 
kesiminde ise 2 istasyon yapılacak. Proje 
kapsamında ana hat üzerinde 360 alt geçit, 
79 üst geçit, 43 viyadük ve 82 tünel yapılması 
planlanıyor.

Antalya-Kayseri hızlı treninin 150 kilometrelik 
kısmı Antalya sınırlarında olacak. Antalya 
içinde hattın ‘sıfır’ noktası Döşemealtı olacak. 
18 kilometre boyunca Döşemealtı’nda 
ilerleyecek tren, 18 ve 25’inci kilometreleri 
arasında Kepez’i geçecek. Aksu, hızlı trenin 25 
ve 44’üncü kilometreleri arasına ev sahipliği 
yapacak. Hat daha sonra Serik, Manavgat, 
Akseki ve İbradı’dan Antalya sınırlarından 
çıkacak. Hızlı tren Kepez ve Aksu’nun 11 
kilometre güneyinden ve Akseki’nin de 
doğusundan 13 kilometre uzaklıktan geçecek. 
Serik ve Manavgat’ta ise istasyonlar yer alacak.

Bu hat üzerinde hızlı tren için 30 tünel 
yapılacak. Bu tünellerden en uzun iki tanesi 
18 bin 20 metre ve 18 bin 25 metre olmak 
üzere İbradı’da bulunacak. Antalya’da hızlı 
trenin 137 kilometresi tünellerden geçecek. 

Yine bu hatta uzunlukları 30 metreden 79 
metreye kadar çıkan 23 köprü, yine ayrı 
sayıda üst geçit ve 170 alt geçit yapılacak. 
Alanya-Antalya bağlantı hattı ise 27 altgeçit, 
19 üstgeçit, 8 viyadük ve 18 tünelle geçilecek.

Demiryolu projesi Antalya’da 3 yaban hayatı 
geliştirme sahasının, Cevizli Gidengelmez 
Dağı,  Akseki – İbradı Üzümdere ve Düzlerçamı 
içinden geçiyor. Demiryolu projesi Antalya 
Cevizli Gidengelmez Dağı ve Üzümdere Yaban 
Hayatı Geliştirme sahaları içinde tamamen 
yeraltına alındı. Hattın 50 metrelik kısmı ise 
‘zorunlu’ olarak Düzlerçamı alanına girecek. 
Bakanlık, bu girişin sadece alanın sınır 
kesiminde olacağını, hattın devamında ise 
hiç bir şekilde alana girilmediğini raporunda 
ifade etti.

Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri 
demiryolu projesinin Nevşehir bölümünü 
kapsayan 65 km’lik projeye göre demiryolu 
Acıgöl ilçesinden Nevşehir il sınırına kadar 
girecek ve Avanos ilçesinden il sınırı dışına 
çıkacak. Projeyle Acıgöl ve Avanos’ta birer 

istasyon yapılacak. Çalışmalarda 
Nevşehir’den çıkan hızlı  tren hattı   
Sulusaray’da 1’nci Viyadük bitiminde 
hat Avanos’a  tüneller ile bağlanıp, alt 
geçitler ile Kayseri – Nevşehir otoyolunu 
takip ederek Kayseri’ye bağlanacak.

Projenin gerçekleşmesiyle bölgedeki 
şehirlerarası yollarda önemli ölçüde 
trafik azalması bekleniyor. Yapılan 
hesaplamaya göre, sadece 2017 yılı için 
Antalya- Kayseri ana hattı ve Alanya- 
Antalya bağlantı hattında 11 istasyon 
arasında günlük 87 kamyon ve 351 
otomobil trafikten çekilecek.
Kaynak: www.tcdd.gov.tr
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AMAnos Tünelİ Projesİ BAşlıyor
aManoS Tunnel ProjeCT iS STarTing

Nur Dağları ya da Amanos Dağları (halk arasında Gavur Dağları olarak da 
bilinir), Toros Dağları sisteminin en güneyindeki bölümünü oluşturan dağlardır. 
Amanos Sıradağları’nın büyük bir kısmı Hatay’da olup Amik Ovası ile Akdeniz’i 
birbirinden ayırır. 

Amanos Railway Tunnel is going to provide a fast and safe corridor between the city of Hatay and Amanos (Nur) Mountain Chains 
splitting the city in two halves.  Amanos Railway Tunnel Project having a length of 30 km was tendered (granted to BisconYapı 
A.Ş.) in 22 February 2013 with a bidding price of about 1 billion TL and the proposed completion time of the project was 500 days. 
When the tunnel construction is completed, the transportation distances between Iskenderun Seaport and the neighboring cities 
are tremendously shortened. The transportation distance to Iskenderun Seaport is going to be shortened from 221 km to 136 km 
for Gaziantep, from 186 km to 151 km for Kahramanmaras, and from 153 km to 113 km for Kilis.

Amanos Dağları’nın en yüksek noktası Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mığır 

Tepesi'dir (Bozdağ). Bu noktada yükseklik 2262 m'dir. Amanos Dağları’nın 

güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzunluğu yaklaşık 175 km’dir. 

İskenderun paralelinde 15 km genişlikte iken, kuzeyde Islahiye paralelinde 

bu değer 35 km’ye çıkmaktadır. Bu dağlar yüksek ve dik olduğundan güç 

geçit verir. Orta Amanoslar, Amanosların en yüksek ve en uzun kesimidir. 

Hassa’yı Dörtyol’a; Islahiye’yi Osmaniye’ye bağlayan eski kervan yolları Orta 

Amanoslar üzerinden geçmekteydi. Bölgeden geçişin zorluğu nedeniyle 

dağlara halk tarafından Gavur Dağı ismi verilmişti.

Hatay'ı ikiye bölen Amanos Dağları'na açılacak Amanos Tüneli ile şehrin 

iki yakası arasında hızlı ve güvenli bir yol oluşturulacak. Toplam 30km 

uzunluğunda olacak Amanos Tüneli Projesi’nin ihalesi 22 Şubat 2013 

tarihinde yapılmıştı. Projenin tamamlanma süresi tahmini 500 gün olarak 

belirlenmişti. Yaklaşık 1 milyar TL'lik bir bütçeye sahip olan Amanos Tüneli 

Projesi bitirildiğinde, komşu illerin İskenderun Limanı'na olan mesafesi 

de kısalmış olacak. Gaziantep-İskenderun arası 221 kilometreden 136 

kilometreye, Kahramanmaraş-İskenderun arası 186 kilometreden 151 

kilometreye, Kilis-İskenderun arası da 153 kilometreden 113 kilometreye 

inecek.

Kaynak: www.antakya.bel.tr 
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trelik bir güzergâhı kapsıyor.Avrasya Tüneli’nin 
tasarım, inşaat ve işletilmesi, Türkiye’den Yapı 
Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C şirketlerinin 
kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım 
A.Ş. (ATAŞ) tarafından gerçekleştirilecek. İşletme 
süresinin tamamlanması ile Avrasya Tüneli 
kamuya devredilecek. Proje Yap-İşlet-Devret 
modeliyle, yaklaşık 1.3 milyar dolarlık finans-
manla gerçekleştirilecek. Yatırım için 960 milyon 
dolarlık uluslararası kredi sağlanmış durumda. 
285 milyon dolarlık öz kaynak Yapı Merkezi ve SK 
E&C tarafından temin edildi. Yatırım maliyetinde 
Kamu’nun herhangi bir harcaması bulunmuyor.

Günde 90 bin araca hizmet verecek olanpro-
jenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı 
altında biri gidiş biri dönüş olmak üzere 2 
katlı bir tünel ve diğer metotlarla inşa edilecek 
olan bağlantı tünellerinden oluşacak. Avrupa 
ve Asya yakalarında toplam 9,2 kilometrelik 
güzergâhta ise yol genişletme ve iyileştirme 
çalışmaları yapılacak. Sarayburnu-Kazlıçeşme 
ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım 
yolları genişletilecek. Araç alt geçitleri ve yaya 
üst geçitleri inşa edilecek. Deniz tabanında TBM 
ile açılacak tünel haricindeki kavşak ve yaklaşım 
yolları İstanbul Büyükşehir Belediyesine ücretsiz 
olarak devredilecek.

Tünel geçişi ve yol iyileştirme-genişletme 
çalışmaları, bütüncül bir yapıda araç trafiğini 
rahatlatacak. İstanbul’da trafiğin çok yoğun 
olduğu güzergâhta yolculuk süresi 100 dakikadan 
15 dakikaya kadar inerken güvenli ve konforlu 
yolculuğun ayrıcalığı yaşanacak. Çevre ve gürültü 
kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanacak.Günde 

8-10 m ortalama kazı yapması planlanan TBM’in 
kazı çalışmasını 1,5 yılda bitirmesi hedefleniyor.

Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahat 
süresini önemli ölçüde azaltacak olan Avrasya 
Tüneli Projesi, Boğaz’ı geçen mevcut iki köprüyle 
bağlantılı olarak planlandı. Proje üç bölümden 
oluşuyor:

Avrupa Yakası

Kazlıçeşme’den Sarayburnu’na devam eden 
Kennedy Caddesi üzerindeki U-dönüşü, alt geçit 
olarak ve engellilerin erişimine uygun yaya 
köprüsü de üst geçit olarak inşa edilecek. Toplam 
uzunluğu yaklaşık 5.4 km olan mevcut yolun 
tamamı genişletilerek 2x3 ve 3x2 şeritten 2x4 
şeride çıkarılacak.

İstanbul Haydarpaşa Limanı’nın kenarında kuru-

lan şantiye alanında, TBM’in kazıya başlayacağı 

yerde40 m derinliğinde, 150 m uzunluğunda bir 

alan hazırlandı. Haydarpaşa’daki şantiye sahasına 

gemiyle ulaştırılan TBM parçaları yeniden bir 

araya getirildi. Montaj işleri tamamlanan par-

çalar sırayla vinçlerle kazı alanına indirildi. 

TBM’in kesici kafası da yerüstündeki hazırlık 

çalışmalarının tamamlanmasının ardındanMart 

ayı içerisinde kazı alanına indirilmişti. Kazı 

alanında montaj ve kurulum işleri tamamlanan 

TBM’in test çalışmalarının da tamamlanmasıyla 

19 Nisan’da düzenlenen törenle tünel kazısına 

başlandı.

Temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan Avrasya 

Tüneli Projesi (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi 

Projesi), Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının 

altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine 

bağlayacak. İstanbul’da araç trafiğinin yoğun 

olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet 

verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilome-

AvrAsyA Tünelİ Projesİ’nde  
TBM İle Tünel KAzısınA BAşlAndı

TBM STarTed ConSTruCTion in euraSia 
road Tunnel ProjeCT under BoSPhoruS

Construction of Eurasia Tunnel having an alignment length of 14.6 km, which is going to connect the Asian and European sides of 
Istanbul, has started after a ceremony in 19 April 2014. The contractor company (ATAS, Euroasia Tunnel Construction, Investment, 
and Operation), which is a joint venture of YapiMerkezi from Turkey and SK E&C from South Korea, was granted for construction 
of this project as build-operate-transfer. The TBM manufactured by Herrenknecht GmbH, used for excavation of this challenging 
road tunnel Istanbul Strait, has a diameter of 13.7 meter, weight of 3400 tons and length of 120 meter and is going to work under 
at 14 bar ground and water pressure. Its transportation to Istanbul started at July 2013 after testing it in Schwanau-Germany at 
where it was manufactured. The project completion time is around 1.5 year. The tunnel is going to reduce the trip time between 
two sides of Istanbul Strait, at where congested by heavy traffic.

Avrasya Tüneli Projesi’nde (İstanbul Boğazı Karayolu Tünel Geçişi) 
tünel kazı çalışmalarına 19 Nisan 2014 tarihinde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi 
Elvan’ın da katıldığı törenle başlandı. 
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Boğaz Geçişi

İstanbul Boğazı’nda deniz tabanının altından 
geçen 5.4 kilometre uzunluğunda iki katlı tünel 
inşa edilecek. Batı girişinde bir paralı geçiş 
gişesi ve işletme binası, tünelin her iki ucunda 
havalandırma bacaları yer alacak. Her kattaçift 
şerit olacak.

Anadolu Yakası

Göztepe’ye ulaşan D100 yolu üzerinde, 2 adet 
köprülü kavşak ve engellilerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde modernizasyonları da 
dâhil olmak üzere yaya üst geçitleri inşa edil-

ecek. Yaklaşık 3.8 kilometre uzunluğundaki yol 
genişletilerek 2x3 ve 2x4 şeritten 2x4 ve 2x5 
şeride çıkarılacak.

Boğaz’ın altından geçecek tünelin delme 
işlemlerine Nisan ayının sonlarında başlanacak.
Haydarpaşa Limanı’ndan Cankurtaran’a kadar 
olan 3,4 kilometrelik  tünel Boğaz’ın 106 metre 
altından Tünel Açma Makinesi ilekazılacak.1.500 
ton ağırlığında olan ve 130 metre uzunluğundaki 
makine günde yaklaşık 10 metre kazarak 1,5 
yıldan kısa sürede kazı işlemlerini tamamlaya-
cak.İki katlı olarak inşa edilecek olan Avrasya 
Tüneli dünyanın 6’ncı büyük tüneli olacak.

Tünel geçişinden alınacak ücretin 4 dolar + KDV 

karşılığı Türk Lirası olması plânlanıyor.

Proje kapsamında 8 adet alt geçit, 10 adet yaya üst 

geçidi ve 4 adet mevcut kavşak iyileştirmesinin 

de yapılacak. Tünel, köprü geçişlerini önemli 

ölçüde rahatlatmanın yanı sıra egzoz emisyon 

salınımını büyük ölçüde düşürecek. Ulaşım süre-

sinin azalmasıyla birlikte tarihi yarımada da 

hava kirliliğinde ve yakıt tüketiminde önemli 

azalma yaşanacak. Proje kapsamında sahil yol-

undaki çalışmalar yaz aylarında başlanacak ve 

çalışmalar sırasında sahil yolu kapanmayacak.

KITALARI B İRLEŞT İREN
EN MODERN ULAŞ IM ALTYAPISI
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M. hErrENKNEChT, K. bäPPLEr
hErrENKNEChT AG, SChwANAu, GErMANy

GENİş ÇAPLI TBM TEKNOLOjİSİNDE 
DURUM DEğERLENDİRMESİ vE 
TASARIMDA YENİ YAKLAşIMLAR

sTATe of THe ArT And cUrrenT 
desıgn APProAcHes of lArge 
dıAMeTer TBM TecHnology

Bu yazı mega projelerde kullanılan büyük çaplı TBM’lerde 
durum değerlendirmesi yapmakta ve tasarımdaki yeni 
yaklaşımları anlatmaktadır. İlk olarak mega projelerden 
bahsedilecek ve gelişen yeni teknelojiler çerçevesinde 
problemlerin üstesinden nasıl gelindiği anlatılacaktır.
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With this capability the machine can be used 
in extremely heterogeneous soils with different 
material transport systems. The design of the 
cutting wheel and excavation chamber does not 
require any compromises between the opera-
tion modes. Conversion between the operating 
modes was carried out in the tunnel. The machine 
and back-up system were equipped with differ-
ent specific systems for tunnel face support and 
transport of excavated material. In slurry mode 
the equipment included a jaw crusher in front of 
the suction grid, a rake, slurry pumps, bentonite 
nozzles, pipes and the typical Mixshield sub-
merged wall/bulkhead units. In EPB mode the 
equipment is composed of a screw conveyor and 
a machine belt. Additional equipment was also 
required for the closure of the submerged wall or 
bulkhead opening and for the extension/retraction 
of individual components. For the large diameter 
multi-mode Mixshield both muck removal systems 
could be arranged in parallel in the invert area of 
the excavation chamber with few minor functional 
compromises, (Fig. 3).

Figure 3. Multi-mode Mixshield Ø11.56 m, slurry 
mode (left) and EPB mode (right)

Although the Socatop project has remained one 
of a kind to this day, it showed conclusively that 
a complex combination of different technologies 
can make sense if the project circumstances are 
right.

4 LARGE DIAMETER EPB SHIELD (15.2 M) FOR 
MADRID (2005)

The M30 highway tunnel project was part of a 
major urban renewal project to provide a solu-
tion for the previous heavy traffic congestion and 
high accident rates, noise pollution and the envi-
ronmental impact on residential areas caused by 
the existing M30 motorway that was constructed 
during the 1960s and 1980s (Fig. 4). A twin tube 
tunnel with a length of 3.6 km carrying three lanes 
of traffic was constructed to take both cars and 
heavy goods vehicles. The dimensions for three 
lanes, hard shoulder and walkways required an 
internal diameter of 13.45 m. The circular profile 
also allows for two emergency lanes below the 
road deck as well as ventilation and other utilities. 

Figure 4. Tunnel cross section M30 Madrid

The subsurface conditions in Madrid are well 
suited to EPB technology which was already well 

proven thanks to several completed metro tun-
nelling projects in the capital of Spain. Based on 
experience, the client specified the use of two 
EPBs which - at more than 15 m in diameter – 
were at that time the biggest machines in the 
world. The M30 project, in which the Herrenknecht 
EPB Shield had an excavation diameter of 15.2m 
shows that a diameter limit had not yet been 
reached. It was overtaken in diameter by the 
Shanghai machines with 15.43 m-diameter and 
the 15.61 m-diameter TBM for Galleria Sparvo. 
Both projects will be cited, too, within this paper.

Two EPB Shields with very different design 
concepts were supplied by Herrenknecht and 
Mitsubishi. The 15.2 m-diameter EPB shield of 
Herrenknecht excavated and lined the north tun-
nel of the south bypass on Madrid’s highway M30.

The tunnel alignment leads through a densely 
populated area and crosses beneath several struc-
tures like metro lines, rail tracks, often with mini-
mal cover.

With a diameter of 15.2 m and a torque of 125,000 
kNm the EPB shield broke all dimensions achieved 
to date in the mechanized shield tunnelling mar-
ket. The cutting wheel design had a double cutting 
wheel design to improve the excavation process 
and soil conditioning. The material excavation in 
the outer and inner area of the tunnel face could 
mainly be carried out at an optimized cutting tool 
speed. 

The design of the outer cutting wheel area facili-
tated the arrangement of various cutter positions, 
which is normally not possible at all in the inner 
area, as a favorable opening ratio must be main-
tained. A great difference in the cutter penetration 
depth between the outer and the inner area can be 
avoided by a higher rotational speed in the inner 
area, which has also the effect of reducing wear on 
the cutting tools, (Fig. 5).

Figure 5. Double cutting wheel design

The Herrenknecht TBM was manufactured within 
12 months and started boring in November 2005, 
completing 3.6 km of tunnel in just 8 months with 
average performances from the start of tunnel 
boring of almost 100m per week. The Mitsubishi 
machine was manufactured within 17 months and 
showed a similarly outstanding performance.

5 15.43 M-DIAMETER MIXSHIELDS FOR RIVER 
CROSSING IN SHANGHAI (2006)

In 2006 the largest Mixshields with diameters 
of 15.43 m started tunnelling on the Changjiang 
under River Tunnel project in Shanghai. Two paral-
lel 7.47 km long three-lane highway tunnels were 
excavated at depths down to 65 meters connect-
ing the Changxing River Island with the mainland 
of Pudong/Shanghai. An innovative feature on 
the largest Mixshields was the accessible cutting 
wheel (first used on the 4th Elbe Tunnel Hamburg) 
that allowed the process of cutting tool replace-
ment in free air. The cutting wheel was designed 
with six accessible main spokes and was sealed 
against the water pressure of 6.5 bar, (Fig. 6).

Figure 6. Accessible cutting wheel spokes in free 
air for tool changes

A measure against possible clogging in the clayey 
formations with shell debris was to equip the cen-
ter area of the cutting wheel with its own slurry 
circuit. Large openings in the cutting wheel guar-
anteed an optimized material flow and reduced 
the risk of material blockages in the center. 
Another installation was the state-of-the-art wear 
detection system. Reliable information about the 
condition of soft ground tools and buckets, espe-
cially in the loaded outer area of the cutting wheel 
can be gained. Two buckets and eight soft ground 
tools were equipped with an electronic wear 
detection system. Online data on the state of the 
selected cutting tools enabled an early warning of 
possible wear to be issued to the TBM staff. This 
had the advantage of allowing better maintenance 
planning and an optimization of the service life of 
tools, thus minimizing costly chamber interven-
tions under compressed air.

Both machines performed at up to 142 meters per 
week and completed tunnelling 10 and 12 months 
earlier than scheduled.

Outstanding pioneering references such as 
Shanghai (Mixshield Ø15.43 m) and M30 Madrid 
(EPB-Shield Ø15.20 m) support the feasibility of 
the construction of very large tunnels and compli-
ance with the project schedule. The performances 
that have been achieved by the current largest 
tunnel boring machines also include an excellent 
logistical concept which provides a good basis for 
administrative authorities, project owners and con-

ABSTRACT

The growing need for mobility demands for expan-
sion of existing transport infrastructure or even 
the design of new transport systems to be able to 
meet the future demand of handling larger traffic 
and commuter volumes. This focuses not only on 
the long-term needs of traffic applications such 
as road, rail or metro projects but on utilities such 
as water and sewage systems. With focus on the 
current design of underground projects there is a 
visible trend of larger tunnel designs.

The paper focuses on the state of the art and cur-
rent design approaches of large diameter tunnel 
boring machines that have been or are used to 
build mega projects with large diameters. Project 
histories will be reviewed and new projects start-
ing will be discussed with adapted TBM technol-
ogy, particular design and manufacturing chal-
lenges inherent to larger diameters, to handle the 
specific project demands. 

1 INTRODUCTION

Shield tunnelling technology has captured the 
attention of the public sector during the last two 
decades as a good alternative to conventional tun-
neling methods in terms of safety, reliability and 
settlement control. 

Today large tunnel profiles are already considered 
during the pre-design stage of underground struc-
tures. This to accommodate dual tracks or double-
stack railtracks and road tunnels with triple lanes 
instead of double lanes or double-story road 
tunnels like the Socatop road tunnel in France 
that has two levels of traffic. Another innovative 
application is the combined use of a tunnel profile 
for both road and metro, like the Silberwald tunnel 
in Moscow or the multipurpose use of the Storm 
Water Road and management (road/water storage) 
Tunnel in Malaysia.

When one of the first largest TBMs (Mixshield 
Ø14.2 m) was delivered for the 4th Elbe Road tun-
nel in Hamburg, Germany in 1997, it was proved 
that safe handling was possible when tunneling 
using larger profiles. It took then another 8 years 
to exceed the 15 m-diameter limit when an EPB 
Shield (Ø15.2 m) was supplied for use in a three-
lane, inner-city highway tunnel in Madrid followed 
by two 15.43 m-diameter Mixshields for river 
crossings near Shanghai. To date, the EPB Shield 
that started tunnelling in August 2011 on the 
Galleria Sparvo highway tunnel in Italy has been 
the biggest machine with an excavation diameter 
of 15.62 m. 

This publication focuses on the state of the art 
and current design approaches in large-diameter 
TBM technology and the feasibility of successful 
large-diameter TBM operations with outstanding 
examples of applied technical engineering. 

2 4TH TUBE ELBE RIVER TUNNEL (1997)

In Hamburg a 2.6 km long road tunnel was built 
using mechanized tunneling technology, (Fig. 1). 
The main reason for choosing this construction 

method was to ensure that there was no disrup-
tion to the river traffic. The tunnel was built to 
relieve the congested traffic through the existing 
three parallel Elbe River Tunnels with a total of 6 
lanes and to prepare for the future growth in traf-
fic volumes in Hamburg.

Figure 1. Tunnel profile 4th Elbe Tunnel

A Mixshield was used because of the demanding 
geological conditions comprising glacial layers 
including sand, marl, clay, stones up to boulder 
size and debris fields, as well as the technical chal-
lenges with high water pressures of 4.2 bar in the 
midstream section of the river and shallow cover 
of approx. 7 m. A shield with a liquid-supported 
tunnel face was chosen because this machine 
type provides good face support and responds 
more rapidly to changes in working pressures 
and provides greater control over settlement. This 
was particularly important in the northern section 
of the tunnel drive, where the machine passed 
beneath a residential area. A Mixshield was seen 
as more suitable than an EPB Shield to cope 
with mixed-face geology rapidly changing to full 
face clay or sand mixture with the probability of 
encountering boulders up to 2 m in diameter.

The Mixshield had a diameter of 14.2 m. The large 
profile was required to integrate two traffic lanes 
and a hard shoulder. The machine was at that 
time the largest shield ever manufactured. It was 
equipped with major technical innovations which 
have proven necessary for the completion of such 
a demanding project. The machine was equipped 
with an innovative seismic prediction system 
providing the machine operators with advance 
warning in case of possible boulder occurrence 
or any major changes in the geology ahead of 
the shield. The machine was also designed with 
forward-facing ports around the shield to probe 
drill the ground 20-25 m ahead of the shield, 
with the option of also using these ports to inject 
grout in front of the shield for ground stabiliza-
tion. One technical feature that was used for the 
first time with the Mixshield for Hamburg was the 
ability to change cutters from within accessible 
main spokes of the cutting wheel at atmospheric 
pressure without lowering the suspension level in 
the chamber. The main spokes are sealed against 
the water pressure. The tools can be changed from 
within cutting wheel spokes by means of a special 
housing and powered closure gate. This feature 

was proved to be invaluable throughout the dura-
tion of the tunnel drive due to very abrasive soil 
conditions. Man entry into the spokes in free air 
and sealed from the groundwater pressure outside 
was more frequent than had been expected. This 
technology offers a much safer working environ-
ment for changing cutting tools and also achieves 
a reduction in then time necessary to change the 
cutters compared to working in the actual face/
excavation chamber under compressed air, espe-
cially in the case of higher hydrostatic pressures 
where saturation diving techniques might be 
necessary.

After completing the tunnel drive, the TBM was 
transported back to the manufacturer in Germany 
where it was refurbished and fitted with a new 
cutting wheel adapted to the subsurface condi-
tions of its next application. The machine was then 
sent to Moscow to excavate and line the Lefortovo 
road tunnel. The 14.2 m-diameter Mixshield was 
then used for the construction of two parallel tun-
nels of 1.5 km each for the Silberwald road/metro 
project and finally for the Zaryzino road tunnel. 
The Silberwald “transport” tunnel is already in 
operation as a combined traffic tunnel arranged 
with 3 lanes of road traffic on the upper level and 
trains from the Stoguinsko-Mitinskaya metro line 
on the lower level, (Fig. 2).

Figure 2. Tunnel profile Silberwald combined road/
metro traffic tunnel 

3 A86 EAST TUNNEL - SOCATOP, (1998)

The tunnel application in France for the A86 West 
project in Paris with two tunnels, the East and 
West tunnels, involved an interesting design of 
tunnel usage for the East tunnel. This tunnel is 
exclusively for light vehicles with 2 m clearance 
height and features two road decks each with 
three lanes. Each level is independent of the other, 
watertight and with individual air ventilation 
systems. 

The two-story 10.1 km-long motorway tunnel 
was excavated by using a multi-mode Mixshield 
with an excavation diameter of 11.56 m. The tun-
nel goes through heterogeneous soil conditions. 
About 60% of the subsurface soil conditions were 
ideal for the utilization of an EPB Shield with earth 
pressure or compressed air support and about 
40% demanded slurry-supported tunnel face as an 
optimum solution. The fact that different machine 
types could be applied for long stretches was the 
decisive factor in using a machine that could be 
converted inside the tunnel from open mode to 
closed slurry mode to EPB mode and vice versa. 



22  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

tractors regarding the feasibility, reliability, safety 
and speed of upcoming large diameter projects.

6 15.62 M-DIAMETER EPB SHIELD FOR GALLERIA 
SPARVO TUNNEL (2011)

Today the largest machine to operate has a diam-
eter of 15.62 m. The large diameter EPB shield 
started tunnelling in 2011 and excavated two 
parallel 3-lane road tunnels of 2.5 km each. The 
tunnels are part of the A1 highway extension 
between Bologna and Florence. 

The EPB Shield was designed to cope with the 
predicted geology consisting mainly of clay, argil-
lite, sandstone and limestone which is highly frac-
tured in parts. Rock clasts in a fine grained matrix 
or soil intercalations in hard rock and also mixed 
face conditions were predicted during tunnelling. 
Apart from the large diameter, the specific project 
conditions were complicated by the presence of 
methane gas within the rock mass. The machine 
was specially equipped to deal with this condition 
and to prevent gas explosions. Worker safety had 
to be guaranteed as well as normal construction 
work processes. 

During advance, the excavation chamber was 
always completely filled preventing an inflow 
of material in the working chamber in case of 
instable face conditions, but this also prevented 
the possible formation of a combustion chamber 
due to potential gas presence in the rock mass. 
The main TBM design set out to counteract the 
prevailing risk of gases and thus eliminate the 
risk of explosion. Therefore the design provided a 
double-shelled enclosure for the back-up conveyor 
belt starting at the screw conveyor discharge gate 
to the transverse conveyor belt on the back-up 

with permanent ventilation inside and outside 
of this system (Fig. 7). Inside the encapsulated 
double-shell an overpressure was present which, 
in the case of gas presence, avoided a leakage 
out of the channel. The transfer belt conveyor 
and the loading chute to the tunnel belt were not 
covered so that this area was fully equipped with 
explosion-proof equipment and the air quality and 
tightness of the system were permanently moni-
tored. This together with the constant monitoring 
of the chamber and the fact that the chamber was 
always full allowed a controlled excavation pro-
cess even in sections with potential gas presence.

Figure 7. Interface – material handling from the 
screw conveyor to encapsulated conveyor belt

The machine was able to exceed the performance 
rates that were guaranteed in the contract on 
the first 2.5 km drive. The machine had its break-
through in the first tunnel on July 27, 2012 with 
performances of 24 meters per day. The EPB Shield 
was then moved and turned around to start tun-
nelling in the opposite direction.

7 CONCLUSIONS

The projects cited show the successful large-
diameter TBM applications and the feasibility of 

tunneling even in complex conditions with large 
diameters. 

The large diameter TBM technology is driven by 
more stringent demands on project conditions 
and also by the innovative ideas of clients and 
planners for a more advanced and future-oriented 
design of multiple tunnel usage. The implemen-
tation of large diameter TBMs exceeding the 14 
m-diameter range not only requires safe tunnel 
face support, but also further assessments of 
the weights of machine components, increased 
segment loads (transport issues) and the overall 
logistics to and from the jobsite. 

Demand on TBM design is also influenced by the 
jobsite location, accessibility of the site, access 
routes, crane and power capacities, etc. which also 
have an effect on the performance of TBM assem-
bly, tunnelling and the overall project schedule. 
The projects were all realized in demanding local 
geology with high hydrostatic pressures and long 
tunnel drives which demanded an innovative con-
cept for safe accessibility to the working or excava-
tion chamber for tool change procedures. 

The great efforts made during the design of the 
machines by both the TBM manufacturer and the 
contractor to achieve a well thought-out concept 
for all workplaces and material handling systems 
and logistics paid off and resulted in successful, 
safe and reliable tunnelling operations and this 
in adherence to the project schedule, which was 
shown in the successful completion of the projects 
described above.
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Ottoman Empire planned this tunnel at  year 1880 as a part of progress plan. After 135 years Ovit tunnel located between Rize 
and Erzurum cities at the north part of Turkey, will be in use. After its completion, it will be biggest road tunnel in the Turkey and 
the third in the world. Tunnel constructed is commissioned by Turkish General Directorate of Highways, to Emay Engineering and 
to contractor Makyol. 

This highway tunnel has two tubes having 12635 m length, 7450 m of the tunnel ascending by 3.5% incline and 5165 m descending 
by 1.1% decline. Entrance and exit are at the elevation of 2053 and 2257 m respectively. 

Companies are working in İkizdere and İspir sides and right now they finished 30 % of the tunnel.  At the İkizdere entrance advances 
are 2090 m in right tube and 2124 m in left tube. However at the İspir exit right tube 2282 m and left one has 2274 m advance. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
1880 yılı kalkınma planında 
döneminNafia Nazırı (Bayındırlık 
Bakanı) Hasan Fehmi Paşa 
tarafından gündeme alınan 
Rize-Erzurum karayolu ve 
tüneli projesi 135 yıl sonra hayat 
bulacak. Tamamlandığında 
Türkiye’nin en büyük, dünyanın 
3. büyük tüneli olacak olan Ovit 
Tüneli’nde yapım işleri TCK 
10. Bölge Müdürlüğü,Emay 
Uluslararası Mühendislik ve 
Müşavirlik A.ş. ve Mak-Yol 
İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret 
A.ş tarafından yürütülüyor.

Ovit Geçidi, üzerinde yer aldığı D-925 karayolunun 
önemli kilit noktasında yer almaktadır. Geçit, aynı 
karayolu üzerinde yer alan Gölyurt Geçidi ile birlik-
te karayolunda tamamlayıcı ulaşım niteliğindedir. 
Ovit Geçidi, yaklaşık 2.240 m yüksekliğindeki Ağzı 
Açık Geçidi ile 2.350 m yüksekliğindeki Dallıkavak 
Geçidi ile Erzurum-İspir arasında ulaşımda sürekli-
lik imkanını sağlamaktadır. Ovit Geçidi, yer yer 
3.500 m’yi aşan zirveleri ile Doğu Karadeniz böl-
gesindeki az sayıda bağlantı noktalarından birisidir 
ve Erzurum-Rize arasındaki karayolu geçişinde 
bulunmaktadır. 

Şekil 1: Proje Konumu

Ovit Tüneli Projesi 
28.02.2012 tari-
hinde ihale edilmiş 
olup 03.05.2012 
tarihinde sözleşme 
imzalanarak 11.05.2012 
tarihinde işe başlanmıştır. 
Ovit Tüneli Karadeniz Sahilyolu’nu Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan üç-yol 
güzergahından (Trabzon-Maçka, İyidere-İspir ve 
Hopa-Yusufeli) İyidere-İspir yolunun İkizdere ile 

İKİzdere - İsPİr yolU ovİT Tünelİ ve 
BAĞlAnTı yollArı  yAPıMı İşİ
OvIT TUNNEL

Giriş TüneliHazırlayanlar H. Alper Eryiğit Makyol, Ovit Dağı Karayolu Tüneli Projesi
 Muhammer Atasoy CMA Ortaklığı, Ovit Dağı Karayolu Tüneli Projesi
 Ekrem Aksu CMA Ortaklığı, Ovit Dağı Karayolu Tüneli Projesi
 Onur Ülgen CMA Ortaklığı, Ovit Dağı Karayolu Tüneli Projesi
 Erdinç Balaban Emay Mühendislik ve Müşavirlik, Ovit Dağı Karayolu Tüneli Projesi
Fotoğraflar Onur Ülgen CMA Ortaklığı, Ovit Dağı Karayolu Tüneli Projesi
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sahip olan bu kayaçlar; kazılabilirlik açısından, 
kazı sonrası duyarlıkları bakımından ve destekl-
eme – sağlamlaştırma – iyileştirme gereksinimleri 
bakımından birbirlerinden farklı özelliktedirler.

Tünel giriş bölgesinde; jeolojik koşullardan 
kaynaklı, kohezyonsuz malzemeden oluşmuş zemin 
içerisinde; blok, yamaç molozu, zaman zaman kum ve 
çakıl boyutlu malzemeler zeminde doku kenetlem-
esi oluşturamadığından, plastik zon gevşemeleri 
ile karşılaşılmıştır. Bu kesim C2 Portal zemin sınıfı 
olarak tanımlanmıştır. Stabilite analizleri ve hesap 
raporları hazırlanarak hesap raporuna uygun olarak 
destekleme sistemi projelendirilmiştir. Bu stabil-
ite analizleri ve hesap raporları neticesinde C2 
Portal desteklemesinde 3,5” Rockbit kullanılması 
uygun görülmüştür. Hesap raporları ve destekleme 
projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
incelenmiş ve onaylanmıştır.

12. Bölge hududu arasında kalan Ovit Geçidi bölü-
münde yer almaktadır. Çift tüplü karayolu tüneli 
olarak projelendirilen tünelin girişi 2.053 m, çıkışı 
ise 2.257 m kotundadır. Uzunluğu 12.635 m olan 
çift tüplü karayolu tünelinin 7.450 metrelik bölümü 
%3,5 eğimle tırmanış, 5.165 metrelik bölümü ise 
% 1,1 eğimle iniş olacaktır.Tünel ile 250 km olan 
Rize-Erzurum Karayolu 200 km’ye düşecek. Tünel 
sayesinde Rize-Erzurum karayolu 12 ay boyunca 
açık kalabilecek. Her yıl 6-8 ay kapalı kalan Ovit 
Dağı, böylece kış aylarında da uluslararası standart-
larda hizmet verebilecek. 

Ovit Tüneli’nin proje güzergahında yer alan jeolojik 
birimleri, tünel giriş ve çıkışında yer alan yamaç 
molozları dışında Çatak Formasyonu (Bazalt-Andezit 
Lav ve Çökel Ardalanması), Kaçkar Granitoidleri 
(Granit, Granodiyorit - az çatlaklı), Kaçkar Porfirleri 
(Diyorit, Granodiyorit - çok çatlaklı) şeklinde 
adlandırılan kayaç grupları oluşturmaktadır.

PROJENİN GENEL JEOLOJİSİ

Ovit Dağı Karayolu Tüneli’nin inşa edileceği 
bölge,Doğu Pontid Tektonik Ünitesi içerisinde yer 
almaktadır. Bu ünite, litostratigrafik özelliklerine 
göre kuzey ve güney zon olmak üzere birbirin-
den farklı iki zonda değerlendirilmektedir. Kuzey 
zon magmatik aktiviteden yoğun olarak etkilenmiş, 
güney zon ise bu etkinin dışında kalmış ve tortul 
havza çökellerinin yüzeylendiğizondur. Proje alanı 
ve yakın çevresi kuzey zon içerisinde kalmakta, bu 
bölgede Paleosen ve Eosen yaşlı birimler yüzey-
lenmektedir. Liyas’tan başlayan ve Eosen sonlarına 
kadar periyotlar halinde gelişimini sürdüren aktif 
magmatizmanın etkisi altında kalan bölgede, 
magmatizmanın ürünü olan volkanik, volkano-tor-
tul ve intrüzif kayaçlar yaygın olarak görülmektedir. 
Volkanik faaliyetlerin durakladığı dönemlerde ise 
tortul istifler birikmiştir.Tünelli kesimde Kaçkar 
Magmatik Kompleksi’ne ait birimler ile Kaçkar 
Granitoidleri ile Çatak Formasyonu’na ait kayaçlar 
gözlenmektedir. Çatak Formasyonu; bazalt, andezit, 
piroklastik, kumtaşı gibi kayaçlardan oluşmaktadır. 
Çalışma sahasında oldukça geniş bir alanda yüzey-
lenen Kaçkar Granitoyidleri ise Üst Kretase yaşlı 
birimlerin ve daha sonraki yenilenmesi ile de Eosen 
yaşlı birimlerin içerisine sokulmuş olup, granitten 
gabroya kadar değişen geniş bir yelpaze içinde 
değişim göstermektedir.

Proje güzergahı ve yakın çevresinin yüzey jeoloji haritası

STRATİGRAFİ

Doğu Pontidlerin kuzey kesimi “Pontid Magmatik 
Kuşağı” ya da “Pontid Yayı” gibi adlarla bilin-
en bir magmatik kuşak ile temsil edilir. Batıda 
Bulgaristan’dan doğuda Gürcistan’a kadar 
Karadeniz’e paralel bir şekilde uzanan bu kuşak 
üzerinde Geç Kretase’de başlayan ve Eosen 
ortalarına kadar uzanan dönemde faal olmuş mag-
matik faaliyetin güneydeki Tetis Okyanusunun kuz-
eye doğru dalma batmasının bir sonucu olduğu 
genel olarak kabul edilmektedir. Bu magmatik 
faaliyet Geç Kretase’de büyük ölçüde denizaltı 
volkanizması ile başlamış, bunun sonucunda lavlar, 
piroklastikler ve bunlara eşlik eden volkanojenik 
çökeller oluşmuştur. Magmatizmanın geç evrelerin-
de ise intrüsif kayalar bu daha önceki evre birimleri 
içerisine sokulmuşlardır. 

İnceleme alanında yüzeysel nitelikte olan ve 
tünel ile ilgili olmadığından ayrı birimler olarak 
haritalanmamış olan morenler, alüvyon ve yamaç 
molozları dışında iki temel birim ayırtlanmıştır. 
Bunlardan biri lav, piroklastik ve çökel 
ardalanmasından oluşan Çatak Formasyonu diğeri 
ise bu birim içerisine sokulmuş olan Kaçkar Magmatik 
Kompleksi’dir. Kaçkar Magmatik Kompleksi ise 
sokulumun çekirdeğindeki Granitoidler (Granit, 
Monzonit, Monzogranit, Kuvars Diyorit) ile bu ana 
gövdenin kenarını saran Porfirlerden oluşmaktadır.

Proje sahasının genelleştirilmiş stratigrafik dikme kesiti

PROJENİN JEOMORFOLOJİSİ

Proje sahası yakın çevresinde dağlık ve tepelik 
alanlar geniş yer tutmaktadır. Palavit dağı, At Dağı, 
Nevse Dağı, Kızıldağ ve Çapans Dağları gibi dağlık 
alanların yanı sıra Büyükleçiş Tepe (3154 m), Kulluk 
Tepe (3279 m), Soğanlı Tepe (3395 m), Göltepe 
(3207 m) gibi zirvelerin de geçit çevresinde geniş 
bir yayılım gösterdiği görülmektedir. Bu haliyle 
Ovit Geçidi, yükseklikleri çoğu yerde 3000 m’yi 
geçen dağlık ve tepelik alanlarla çevrili durumdadır. 
Dağlık, tepelik alanların hakim olduğu morfolo-
ji içerisindeki en önemli özellik, kısa mesafede 
ortaya çıkan yükselti farklılıklarıdır. Bu farklılıklar 
nedeniyle eğimlerde artışlar olmakta, dik eğimli 

yamaçlar ile karşılaşılmaktadır. Çoruh Havzası ve 
İkizdere (İyidere) Havzaları’nın birbirinden ayrıldığı 
bir alanda bulunan Ovit Geçidi çevresinde gla-
syal ve peri-glasyal izlere de sıkça rastlanmaktadır. 
Geçit çevresindeki glasyal vadiler, buzul gölleri 
ve moren depoları bu durumu kanıtlar nitelik-
tedir. Mevcut litolojik ve jeomorfolojik koşullar 
kütle hareketlerinin oluşmasında etkilidir. Bölge 
kış aylarında çığ tehlikesi, yaz aylarında ise kaya 
düşmeleri ve toprak kaymaları etkisi altında 
kalmaktadır.

Ovit Dağı Geçidinde Kaya Düşmeleri Örneği

İMALAT SAFHASINDAKİ NOTLAR

Tünel giriş aynasında görülen yamaç molozu vol-
kanik kökenli olup, çoğunlukla büyük blok boyut-
lu malzeme içeriklidir. Güzergahta yer alan ikin-
ci ana birim olan Kaçkar Porfirleri granitoidlere 
oranla daha kırıklı bir yapıya sahiptir. Kolonsu 
soğuma çatlakları, birbirini kesen dayk ve siller ile 
hidrotermalalterasyonzonları bu birim içerisinde ve 
dokanakları boyunca izlenen ana yapılardır. Saha 
gözlemleri ve sahadan alınan örneklerin petro-
grafik analizlerine göre güzergah boyunca diyabaz 
türü kayalar mevcut değildir. Ayrıca porfir birimi 
içerisinde tüf bulunmamaktadır. Saha gözlemlerine 
göre Porfirlerde soğuma çatlakları zaman zaman 
metrede 25 adete kadar çıkmaktadır. Diğer yan-
dan Porfirler içerisinde birbirini kesen dayklar ve 
hidrotermalalterasyonzonları vardır ve bu zonlarda 
yer alan kayalar diğerlerine göre daha zayıf bir nite-
lik sergilemektedirler.

Ovit Tüneli, giriş ağzı sol tüpte yaklaşık 90m’lik 
kısımve sağ tüpte ise yaklaşık 140m’lik kısım yamaç 
molozunda geçilmiştir. Yamaç molozu biriminde 
projeye göre uygulanan kaya klasları, tahkimat ve 
imalatcinsleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 Kaya Klası C2-P

 Tahkimat Kaya Matkabı 
  (Rockbit6m-9m )

 İmalat NPI 200 İksa 
  İBO Bulon ( 4m- 8m )

Tünel güzergâhı, giriş ve çıkışta yer alan yamaç 
molozları dışında, oluşum bakımından üç farklı 
jeolojik birim tarafından kesilmektedir. Bu birimler, 
kalınlığı yaklaşık 80 – 120 metreyi bulan hidroter-
mal ayrışma zonları ile birbirinden ayrılmaktadır. 
Mühendislik jeolojisi yönünden farklı niteliklere 

Ovit Tüneli’ndeki çalışmaların, Ovit Dağı’nın İkizdere 
ve İspir tarafından çift yönlü olarak sürdürülen kazı ve 
destek çalışmalarının yüzde 30’unun tamamlanmış 
durumda. Tünellerin İkizdere tarafındaki giriş bölü-
münde yürütülen kazı çalışmalarında Nisan 2014 
tarihi itibariyle sağ tüpte 2.090 m, sol tüpte ise 
2.124 m ilerleme yapılmış durumda. İspir tarafındaki 
çıkış bölümünde ise sağ tüpte 2.282 m, sol tüpte de 
2.274 m ilerlenmiş durumda.

Ovit Tüneli projesinde beton agregası ihtiyacı tünel 
kazısından çıkan malzemenin konkasörde kırılması 

sonucunda elde edilmektedir. Tünelden çıkan mal-
zemenin kırılmasıyla kaba, orta ve ince agrega 
olmak üzere 3 gruba ayrılan malzemelerin fiziksel 
ve mekanik özellikleri tespit edilmiştir. Sert, sağlam 
ve dayanıklı olduğu tespit edilen bu malzemeler 
beton agregası olarak kullanılmaktadır.

Özgül Ağırlık (DYK) : 2,650 (g/cm3)

Don Mukavemeti : % 2,2

Los Angeles Aşınma Direnci :  % 14

Su Emme  :  % 0,75

Tünel projesindeki püskürtme beton karışımında 
sentetik lif (fiber) kullanılmaktadır. Sentetik lifli 
uygulamalar B1 kaya klasında tek-kat hasır çelik 
ve 10 cm püskürtme beton tahkimatı olan yerl-
erde kullanılmaktadır. Sentetik lifler enerji yutma 
kapasitesini çekme dayanımını artırarak çatlak 
oluşma olasılığını azaltmaktaktadırlar. Lifli betonlar 
çekme gerilmeleri sonucu çatladıktan sonra da 
yük taşımaya devam etmektedir. Enerji depolama 
kapasitesi tokluk sınıfı b’ye göre 700 joul olması 
gerekmektedir. Şantiye laboratuarında plaka testi 
ünitesinde gerekli deneyler yapılarak enerji yutma 
kapasiteleri tespit edilmektedir.

RMR SINIFLAMASI
SINIFLAMA PARAMETRESİ AÇIKLAMALAR PUAN

RQD % 65,5 13

DAYANIM, MPA 100-250 12

SÜREKSİZLİK ARALIĞI, CM 6-20 8

YERALTI SUYU <10 10

SÜREKSİZLİK DURUMU

SÜREKSİZLİK UZUNLUĞU, M 3-10 2

SÜREKSİZLİK AÇIKLIĞI, MM 0,1-1 4

PÜRÜZLÜLÜK ÇOK PÜRÜZLÜ 6

DOLGU YUMUŞAK DOLGU<5 
MM 2

AYRIŞMA ORTA AYRIŞMALI 3

SÜREKSİZLİK DURUMU İÇİN 
DEĞER DÜZELTME OLUMSUZ -12

TOPLAM= 48

RMR KAYA SINIFI ORTA KAYA

RMR DEĞERİNE GÖRE; 
ÖNORM B2203 EKİM 1994 
SONRASI DESTEK TİPİ

B2

NATM Q KAYA SINIFLAMASI

Q 	Kaya Kütle Kalitesi RQD 	Kaya Kütle Sınıflaması
Jn 	Kaya Niteliği Sınıflaması Jr 	Çatlak Pürüzlülük Değeri
Ja  	Çatlak Yarışma Değeri Jw 	Çatlak Suyu Azaltma Faktörü
SRF 	Gerilim İndirgeme Faktörü Jv 	1m3 KayadakiÇatlak Sayısı
RQD= 115-3,3.Jv

RQD 65,50
Jn 12,00
Jr 3,00
Ja 2,00
Jw 1,00
SRF 5,00
Jv 15,00

Q= 65,50/12  X3/2  X  1/5
Q=1,637

Q ve RMR hesaplamaları sonucunda, B2 tünel 
destek tipine geçilmiştir.

TÜNEL AYNALARINDA UYGULANAN 
Q ve RMR HESAPLAMALARI

Çıkış Tüneli



Faaliyetlerine 1980 yılında inşaat sektörü 
ile başlayan, enerji, madencilik ve turizm gibi 
önemli sektörlerdeki yatırımları ile genişleyip 
büyüyen Cengiz Holding, özellikle madencilik 
sektöründeki yatırımlara büyük önem vererek, 
özelleştirme projesi kapsamında 2004 yılında Eti 
Bakır’ı ve 2005 yılında Eti Alüminyum’u satın 
almıştır. Holding’in Samsun Bakır İzabe Tesisi, 
Türkiye'de cevherden katot bakır üreten tek 
tesistir. Eti Alüminyum Tesisi ise Türkiye'deki tek 
alüminyum üreticisidir. Bu büyüme süreci sırasında 
Cengiz Holding kobalt geri kazanma konusunda 
çalışırken, ayrıca Bursa Wolfram Madeni, İzmir 
Antimon Madeni ve Mazıdağı Fosfat Madenleri'ni 
de organizasyonu içerisine katmıştır. Bünyesindeki 
yeraltı kaynaklarının araştırılıp işletilerek, ülke 
ekonomisine kazandırılmasını hedefleyen şirket, 
ayrıca makine parkında en son teknolojiye yatırım 
yapmakta olup, 5 yaşından daha küçük makine 
parkının değeri 250 milyon doların üzerindedir.

Başta Eti Bakır A.Ş. Kastamonu Küre Tesisleri 
olmak üzere, bünyesinde projelendirmekte 
olduğu yeraltı madenciliği faaliyetlerini, dünyada 
çok hızlı büyümekte ve ilerlemekte olan sek-
törün gelişmelerine uygun şekilde takip edip, 
ülkemizde bu gelişim ve büyümenin öncüsü 
konumuna yükselmeyi kendine hedef edinerek 
yürütmektedir. Bu amaç çerçevesinde, şu gün-
lerde hazırlık ve projelendirme çalışmaları halen 
devam etmekte olup, ilerleyen yıllarda ülkemizin 
en derin maden işletmelerinden biri haline gel-
ecek olan Küre Yeraltı Projesi’nin, havalandırma 
ve cevher nakil kuyularının, iş emniyeti, kuyu 
maliyeti, zamanfaktörü ve çalışma kolaylığı gibi 
unsurlar değerlendirildiğinde, dünyadaki benzer 
işletmelerde de yaygın olarak kullanılan Başyukarı 
Delme Makinesi (RaiseBoring Machine) ile açılması 
kararına varılarak harekete geçilmiştir.

Birtakım sektörel araştırmalar neticesinde, önce-
likli olarak yedek parça ve servis hizmetleri 
bakımından, müşteri-tedarikçi ilişkileri göz önünde 
bulundurularak,başta Küre Yeraltı Projesine, 
sonrasında ise Cengiz Holding bünyesinde bulu-
nan diğer madencilik, tünel ve inşaat projelerine en 
uygun olarak Atlas Copco Robbins 73RH C model 
Başyukarı Delme Makinesi’nin (BDM)alınmasına 
karar verilmiştir. Bu kararın alınmasında, maden-
cilik faaliyetleri üzerinemakine parkımızda önemli 
araçları bulunan Atlas Copco’nun, dünyanın en çok 
BDM üreten ve bu alanda başarıları uluslararası 
düzeyde kanıtlanmış firması Robbins’i bünye-
sine dahil etmiş olmasının da büyük etkisi 
bulunmaktadır.

Başyukarı Delme Makinesi’nin 
Genel Çalışma Sistemi

RaiseBoring, Türkçe çevirisi “Başyukarı Delme” olarak 
tanımlanan bir kazı yöntemidir. Genel çalışma ilkesi 
başyukarı sondaj kavramına dayanan bir sistem 
olup, 6 metre çapına ve 1000 metre derinliğinekadar 
boyutlarda kuyular açabilmektedirler. Başyukarı 
delme, günümüzün devamlı gelişen ve yenilenen 
madencilik koşullarında, havalandırma, cevher 
nakil ve personel taşıma amacıyla, gerek dikey 
gerekse eğik ve yatay kuyu açmanın en emniyetli, 
modern ve hızlı yoludur.

Başyukarı delme operasyonunun temel çalışma 
mantığı, iki veya daha fazla seviyedeki katlar 
arasında dikey ya da eğik olarak nispeten dar çaplı 
bir pilot kuyu açılması, daha sonrasında ise açılan 
bu kuyunun tarama yöntemi ile genişletilmesi 
işlemidir.

Başyukarı delme işlemi esnasında BDM, kuyu ile 
bağlanması istenen iki seviyeden, üstte olanın 
tabanında hazırlanan bir alana kurulur. İlk olarak 
alttaki seviyeye kadar kılavuz olması açısından bir 
pilot delik açılır.  Pilot delme işlemi tamamlandıktan 
sonra, alttaki seviyede kılavuz deliği açan matkap 
(rock bit) çıkarılarak, kuyunun sahip olması istenen 
çapta tarama yapacak olan genişletme başlığı 
(reamer), delgi dizisinin ucuna takılır. Genişletme 
başlığı ile delgi işlemi gerçekleştirilen kuyu 
boyunca belirli parametrelerde rotasyon hareketi 
sağlanarak, üst seviyedeki makinaya kadar tarayıp 
genişletme işlemi gerçekleştirilir. Pilot delgi 
esnasında matkap ucun kestiği kayaç parçaları 
kuyuda sağlanan su sirkülasyonu ile dışarıya 
atılıp, kuyu ağzından bir kanal yardımıyla tahliye 
edilirken, genişletme başlığının tarama esnasında 
parçaladığı malzemeler, alttan yukarıya doğru 
çapı genişlemekte olan kuyudan tabana düşerek 
zeminde birikme yapar. Bu yığılma, belirli bir 
seviyeye kadar yükseldiğinde, kovalı bir yükleyici 
yardımıyla emniyetli şekilde tabandan sıyrılarak 
taşınır.

Başyukarı Delme Makinesinin Çalışma Yeri 
Hazırlığı, Nakliyesi, Kurulumu ve Operasyon Süreci 

Başyukarı Delme Makinesi’nin Küre Yeraltı 
İşletmesi’ne teslimi gerçekleştirildikten sonra, 
ilk iş olarak makinenin çalışma programından 
sorumlu olan planlama-operasyon birimlerinin 
mühendis ve formenlerine BDM’nin temel çalışma 
sistemi hakkında sunum ve eğitimler verilmiştir. 
Daha sonrasında BDN ile delgi çalışması 

After researching in the sector, Cengiz Holding bought an Atlas Copco Robbins 73RH C raise boring machine (RBM) for their 
underground copper mine located in Kure, Kastamonu. They are planning to buy additional RBMs for their mining activities. The 
company representatives state that the reason for this choice is that both Atlas Copco and Robbins are well known companies 
in mining and tunneling industries; after analyzing many of successfulapplications in this field,they decided to buy this machine. 
After delivery of the machine, they organized a training course on RBM for their crew including engineers, operators, electricians, 
and mechanics before starting the field application. 

Main working principal of a RBM is first to open a inclined or verticalpilot hole with a drilling equipment of small diameter 
between the successive main levels of the mine, and then, widen this pilot hole with a reaming cutterhead(s) in one or more stages.

An RBM can be operated with only with two personnel. It can be definitely considered as safer due to lesser personnel requirement, 
in addition to advantage of having faster excavation speeds in favorable ground conditions compared to the conventional raise 
excavation methods. RBMs have a quite limited effect on the environment, generate lesservibrations through rock masses. Smooth 
finished walls reduce also ventilation costs. This method of raise excavation became a common practice instead of conventional 
one in especially developed countries. 

eTİ BAKır A.ş.  
Küre yerAlTı İşleTMesİ'nde  
BAşyUKArı delMe UygUlAMAsı
raiSe Boring  
aPPliCaTion in eTi CoPPer 
underground Mine in kure
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Hazırlayanlar Kazım Küçükateş Proje Müdürü
  Serkan Ömer Koç Başyukarı Delme Sorumlusu-Maden Mühendisi
  Fatih Yazar Başyukarı Delme Sorumlusu-Maden Jeoloğu
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muhafazaya alınır. Boruların üzerindeki seri 
numaraları, delgi dizisindeki pozisyonlarına göre 
kuyu bilgilerine kayıt edilir, bu sayede yorulmuş 
tijlerin, sonraki operasyonlarda daha az yük altında 
çalışması sağlanır. Kuyu veri tabanı oluşturulurken, 
pilot delgi ve genişletme çalışmalarının, ilerleme 
süreleri hassas şekilde kayıt altına alınır. Bu 
ilerleme verileri, delgi parametreleri (devir, baskı, 
yük vs.) ile birlikte raporlanarak, iş ve maliyet 
analizi yapılmasını kolaylaştırır. Örneğin; farklı çaplı 
kuyuların, genişletme aşamalarında kesicilerin 
sayısı ve üstüne binen yük miktarları değiştiği 
için, tarama yüzeyine temas eden alan miktarı 
ile orantılı olarak ilerleme hızında da azalma 
meydana gelecektir. Öyle ki, 1,8 m çaplı kuyuda, 
tarama hızı ortalama 1,35 m/dk iken 2,6 m çaplı 
kuyuda 0,90 m/dk’ya kadar düşmektedir.

Delgi dizisinin tamamının çekilmesinin ardından, 
çap büyütme işleminin tamamlanabilmesi için, 
genişletme başlığının kuyudan alınması gerekir. 
Ancak üzerinde BDM kurulu iken başlığı alabilmek 

imkansız olduğu için, kuyu derinliği ve ortam 
koşullarına göre uygun strateji geliştirilerek 
başlık söküm işlemi yapılmalıdır. Bunun için 
uygulanabilecek iki yol vardır. Birincisi; genişletme 
işleminin ardından, delgi dizisini ucundaki başlık ile 
birlikte alt seviyedeki katın tabanına kadar indirerek, 
başlığın kriko yardımıyla sökümünü sağlamak 
ve delgi takımını tekrar çekerek operasyonu 
tamamlamaktır. Genellikle sığ derinlikli kuyularda 
tercih edilen bu sistem, nispeten fazla zaman 
gerektirse de, daha emniyetli ve garantilidir. İkincisi 
ise; genişletme başlığı ile BDM’nin tabanındaki 
beton, platforma kadar sıfırlanarak temizlenilir ve 

ardından birkaç metre kuyuya indirilip, en az dört 
noktasından zincirlenerek, yüzeye sabitlenir. Bu 
işlem öncesinde, genişletme başlığı ağırlığına göre 
zincirlerin taşıma kapasitesi, yük dağılım hesapları 
ve sabitlenecek donatının yük çekme testleri 
yapılmış olması gerekir. Zincirlerle kuyuda sabit 
pozisyona getirilen başlık, delgi dizisinden çözülüp, 
BDM üzerinden toparlandıktan sonra, uygun 
bir vinç yardımıyla kuyudan alınarak operasyon 
sonlandırılır. İlkine göre daha riskli olduğu kabul 
edilen bu yöntem, çok daha pratik olması ve az 
zaman gerektirmesinden dolayı özellikle derin 
kuyularda tercih edilmektedir.

Başyukarı Makinesinin Sağladığı Kazanımlar ve 
Avantajlar

Geçmiş dönemlerde yeraltı madencilik 
operasyonlarında havalandırma, cevher nakil ve 
insan taşıma kuyuları klasik delme - patlatma 
yöntemi ya da insan gücüne dayalı el burgusuyla 
delme şeklinde yapılmaktaydı. Bu yöntemlerde, çok 
sayıda personel ve kazıda kullanılan malzemenin 
kuyuya nakledilmesinden, patlatılmış kayaçve 
atıkların kuyudan tahliyesine kadar tüm aşamalar 
oldukça zaman alan ve son derece tehlikeli 
şekilde yapılmaktaydı. Ayrıca kuyu içerisinde 
kazı çalışması yapan personelin, havalandırma 
ihtiyacını gidermek ve iş kazası riskini indirgemek 
de başka büyük bir problem oluşturmaktaydı.Tüm 
bu risk ve zorluklar, açılacak kuyunun kesiti veya 
derinliğindeki büyümeye bağlı olarak artmaktaydı.

Eti Bakır A.Ş. olarak her amaca yönelik şaft 
kazılarında BDM’nin tercih edilmesinin ve buna 
bağlı olarak gelişen beklentilerin başında hiç 
şüphesiz iş emniyeti gelmektedir. BDM ileçalışma 
yapılacak bölgenin havalandırma, aydınlatmave 
lojistik gibi ortam koşulları, iş sağlığı ve güvenliği 
standartlarına göre iyileştirilmektedir. Bu sayede 
çalışmayı yürüten personel için tozdan, gürültüden 
ve insan hayatını riske edebilecek etmenlerden 

uzak, konforlu bir çalışma alanı hazırlanarak, 
gerek çalışanların sağlığı ve güvenliği gözetilmiş, 
gerekse iş verimliliği anlamında maksimum fayda 
sağlanmış olmaktadır.

Tamamen sondaj mantığına dayalı rotasyon 
hareketi ile kazı yapan BDM, sadece tek bir 
operatör ve işçi ile çalışarak, çok daha hızlı ve 
güvenli şekilde, kazı yüzeylerini örselemeden 
hareket etmektedir. Delgi esnasında ufalanan 
kayaç parçalarınınkuyu cidarına sıvanıp, zımpara 
etkisi oluşturması sayesinde,yuvarlak ve pürüzsüz 
bir kuyu inşa etmektedir.Klasik yöntemler ile kazı 
işlemlerinde ise bu sağlanamamaktadır. Özellikle 
çevreye olan etkilerinin ve kaya titreşimlerinin çok 
az olması, başyukarı delme sisteminin tercih edilme 
nedenlerini güçlendirmektedir. Öyleki, günümüzde 
gelişmiş ülkelerin çoğuklasik yöntemler ile kuyu 
açmayı terk ederek başyukarı delme sistemini 
kullanmaya başlamışlardır.

yapacak operatörler ve işçiler ileçalışmaya 
elektrik ve mekanikyönden destek verecek servis 
birimlerine teorik bilgilendirme yapılarak, saha 
uygulama sürecine başlanılmıştır. Bu aşamada 
BDN ile delgi planı yapılan ilk bölge, eğitim 
noktası olarak belirlenip, Eti Bakır A.Ş. operasyon 
grupları tarafından, Atlas Copco teknik ekiplerinin 
eğitim sürecinde BDM uygulamalarına emniyetli 

ve konforlu bir çalışma sunması açısından 
tasarımlanmıştır.

BDM ve güç ünitelerinin çalışma yerine nakliyesi 
yapılmadan önce, makine ayaklarının oturacağı 
platformun zemine montajı için taban betonu 

dökümü yapılmış, makine yerleşim planı 
topoğraflar tarafından hassas ölçülerde kontrol 
edilerek, platform betona sabitlenmiştir.

Lokasyon ölçümleri tamamlandıktan sonra, güç 
üniteleri (Rotasyon Ünitesi:200kW, Baskı Ünitesi: 
55kW)  ile yardımcı bağlantı ve montaj ekipmanları 
çalışma alanına taşınarak plana uygun şekilde 
konumlandırılmış, enerji ve su hattı bağlantıları 
hazırlanmıştır. Ardından RBM, uzaktan kumandalı 
paletli taşıyıcısı (crawler) ile delgi alanına 
getirilerek, makine ayakları için hazırlanan 
platformun üzerine oturtulmuş ve montaj işlemi 
sonrasında, paletli taşıyıcı, makineile bağlantıları 
kesilerek, parka çekilmiştir. 

BDM’in paletli taşıyıcı (Crawler) ile çalışma yerine 
nakliyesinden bir görünüm.

BDM, elektronik terazisi ile dengeye getirildikten 
sonra güç ünitelerinin bağlantıları yapılmış, son 
etapta standart ve özel delgi tijleri ile trikon 
matkap ucu çalışma yerine taşınarak, boru yük-
leyici robotun altında konumlandırılan sehpa 
üzerine yerleştirilmiştir. Böylelikle pilot delgi için 
hazırlıklar tamamlanmış ve operasyonun birinci 
etabına başlanılmıştır.

Pilot delgi aşamasında, matkabın kestiği kırıntılı 

malzemenin dışarıya atılması için kuyuya daki-
kada yaklaşık 800 ile 1000 litre arasında su ver-
ilmektedir. Kırıntılı malzemeyi kuyu dışına taşıyan 
su, kuyu ağzından bir kanal aracılığıyla tahliye 
edilerek, çökertme havuzlarında dinlendirilip, 
tekrar kuyuya basılmaktadır. Kılavuz kuyunun 
tamamlanmasının ardından, alt seviyeye kadar 
indirilen delgi takımının ucundaki matkap ile 
dengeleyici ve genişletici tijler, hidrolik sistemli 
özel bir kriko yardımıyla sökülerek, delgi dizisinin 
ucuna genişletme başlığı takılır. Başlık, kriko ile 
belirli limitlerde basınç değerine ulaşana kadar 
sıkılarak, delgi takımı tarama operasyonuna hazır 
hale getirilir.

Küre Projesi’nde planlanmakta olan havalandırma 
ve cevher nakil kuyuları 1,8 ile 2,6 metre 
çaplarında, 20 ile 250 metre arasında değişen 
derinliklerdedir. İlerleyen dönemdeki tünel 
havalandırma projelerinde, kuyu derinliklerinin 
artacağı düşünülmektedir. Dolaylı olarak, BDM 
tercihi de bu çaplarda maksimum 700 metreye 
kadar delgi yapılabilecek kapasitede belirlenmiştir. 
Genişletme operasyonu öncesinde, istenilen kuyu 
çapına göre, tarama yapacak başlığa çap büyütme 
kanat ve kesicileri eklenilir. Montaj işleminin 
tamamlanmasının ardından, her biri 1,52 m olan 
tij borular, delgi esnasındakinin aksine yukarıya 
doğru çekilerek operasyona tarama işlemi ile 
devam edilir. Genişletme aşamasında, çıkarılan 
pasa, yerçekimi etkisi ile tabanda biriktiği ve kuyu 
ağzından atılması gereken malzeme olmadığı için, 
kılavuz delgide kullanılan miktarda suya ihtiyaç 
kalmamaktadır. BDM’nin soğutma tahliyesinden 
gelen su, kılavuz kuyudan verilerek delgi dizisi ve 
kesicilerin (cutters) soğutulması ve yağlanması 
sağlanır. Çekilen her borunun, dişlerindeki özel 
katkılı yağ temizlenip, diş kalınlıkları kontrol 
edilerek bakımları yapılır ve kapakları kapatılarak 
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KızılAy-ÇAyyolU MeTro HATTı AÇıldı
KIzILAY-CAYYOLU METRO LINE (M2) 

After the opening of Batıkent – Sincan line (M3) in February 2014, M2 line was opened with a ceremony in March. 
Both lines were constructed and finished in time by Comsa-Acılım joint venture. 

Total length of the line is 16.5 km and they are 11 stations the M2. The journey takes 25 minutes from Kızılay to Cayyolu. 

Şubat ayında Batıkent-Sincan Metro Hattı’nın (M3) açılışının ardından Mart ayında Kızılay-Çayyolu Metro Hattı(M2) törenle hizmete açıldı. 

Ankara’da trafiği rahatlatması beklenen metro hattı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından başlatılmış ve 2011 yılında Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devredilmişti.

Batıkent-Sincan M3 hattıyla beraber Kızılay-Çayyolu M2 hattının işlerini de yürüten Comsa-Açılım ortaklığı projeyi istenilen sürede bitirmeyi 

başardı. Toplam uzunluğu 16,5 km olan ve 11 istasyon bulunan söz konusu hat ile Kızılay-Çayyolu arasındaki seyahatin 25 dakika sürmesi 

planlanıyor. Metro hattınıngüzergahında, ‘Kızılay, Necatibey, Milli Kütüphane, Söğütözü, MTA, ODTÜ, Bilkent, Tarım Bakanlığı-Danıştay, Beytepe, 

Ümitköy, Çayyolu ve Koru’ istasyonları bulunuyor.

Kaynak: www.ego.gov.tr

Dramix®

Segment Kaplamalarda ve Püskürtme 
Betonda Çelik Tel Donatının 
Avantajlarından Faydalanın

 

benoit.derivaz@bekaert.com
www.bekaert.com/building

Yüksek Performans!
- Yüksek Enerji Yutabilme 
- Artırılmış Yük Kapasiteli Duktil Beton
- Yüksek Darbe ve Yorulma Dayanımı
- Daha İyi Çatlak Kontrolü

Maliyet Avantajları!
- Çelik Hasır veya Konvansiyonel
   Donatı İhtiyacı Yok 
- Daha Az Beyon Tüketimi
- Hızlı ve Kolay Uygulama

Püskürtme Beton
- Şev Stabilizasyonu
- Geçici Tünel Tahkimatı
- Maden Galerileri  
- Barajlar

Segment Kaplama
- Karma Donatılı Çözüm
- %100 Çelik Tel Donatılı
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ÇelİK Tel donATılı 
PüsKürTMe BeTon 
STEEL fIbEr rEINforCED ShoTCrETE

ÖZEt 
Yeraltı madenciliğinde çelik tel donatıların kullanılması hızla 
yaygınlaşmaktadır. Püskürtme beton uygulamaları daha 
çok rampalar, şaft ve ana galeriler gibi kalıcı açıklıkların 
desteklenmesinde yoğunlaşmıştır. Klasik hasır çelik 
donatılı ile karşılaştırıldığında, çelik tel donatılı püskürtme 
beton, dayanıklılık ve süneklik kazanmakta, operasyonu 
daha basitleştirmektedir. Çelik tel donatı sayesinde beto-
nun hızla yerine uygulanması ve kısa sürede yüksek bir 
dayanım kazanması, zeminin daha çabuk stabilizasyonunu 
sağlamaktadır. Toplam inşaat süresinin azalması, maden-
cilik faaliyetlerinde verimliliği arttırmaktadır. Bu bildiride 
çelik tel donatılı püskürtme betonun (ÇTDPB) kullanımı ve 
spesifikasyonuna dair öneriler verilmektedir.

AbSTrACT 
The use of steel fibre reinforcement for underground min-
ing is developing fast. One of the main areas of sprayed 
concrete application is the support of permanent opening 
such as ramps, shaft and main galleries. The main benefits 
of steel fiber reinforced shotcrete (SFRS), when compared 
to conventional wire mesh reinforcement, are the simpli-
fication of the whole operation and its very high ductility 
or deformability. The shorter placing time of concrete and 
higher degree of early-age strength, provided by the steel 
fibre reinforcement, allows a faster stabilization of the 
ground. Important reduction of the total construction time 
results in a higher productivity of the mining activities. This 
paper includes recommendations on how to specify SFRS 
and use. 

İ.M. yerlİKAyA
bEKAErT İzMİT AŞ, KoCAELİ
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sorunu yaşanır. Püskürtme ucuna malzeme taşıyan 
hortum çapı, en büyük agrega çapının en az 3 katı 
olmalıdır.

Kuru karışım, nozuldan geçerken tamamen 
ıslanmalı ve su basıncı bunu sağlayacak mertebede 
ayarlanmalıdır. Araştırmalar, ıslatma işleminin, 
nozul ucunun 1-3 m gerisinden yapılmasının 
daha homojen bir ıslatma sağladığını, tozumayı ve 
dökülmeyi azalttığını göstermiştir.

Bu sistemin zayıf yönü, karışıma ilave edilen su 
miktarının, operatör tarafından nozulun üzerinde 
bulunan el vanası ile ayarlanmasıdır. Operatör 
su miktarını iyi ayarlayamaz ise, beton muka-
vemeti düşer, geri dökülme artar. Bu bakımdan 
uygulamanın başarılı olması için püskürtme beton 
uygulamalarında deneyimli eleman kullanılmalıdır.

Geri sıçrama oranı ıslak sisteme göre yüksektir ve 
% 15-40 arasında değişmek- tedir.

Bu yöntem düşük verimli ve küçük kapasiteli 
olduğu için küçük hacimli uygulamalarda ve küçük 
galerilerde tercih edilmektedir.

1.2.2 Islak sistem 

Bu sistemde beton santralında hazırlanan beton 
karışımı pompa ile püskürtme ucuna iletilir. Burada 
basınçlı hava ve priz hızlandırıcı katkı ilave edilerek 
yüzeye püskürtülür. Kaliteli, yüksek dayanımlı bir 
beton elde etmek için, su azaltıcı katkı kullanılması 
tavsiye edilir.

Uygulamada püskürtme hortumu ağır olduğu için 
uzaktan kumandalı robot kol tercih edilir.

Islak sistemde geri sıçrama daha azdır, tünel 
içinde çok az toz oluşur, beton dayanımı artar ve 
daha verimlidir. Büyük ölçekli uygulamalar için 
elverişlidir. 

2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maden galerilerinde yol tüneli inşaatlarında aran-
an yüksek standartların yerine, hız ve esneklik 
ön plandadır. Madencilikte bu yüksek standartlar 
gerekli değildir. Yol tünellerinde 100 yıl sorunsuz 
bir servis ömrü beklenirken, maden tünelleri 
sadece cevhere ulaşımı sağlayan bir bağlantıdır. 

Cevher bitince, tünelin işlevi de biter. Diğer tünel 
inşaatlarında tünelin inşaatı bir projedir ama 
madencilikte amaç tünelin bitirilmesi ve ana iş 
olan maden cevherinin üretimidir.

 Klasik tünel inşaatlarında, aynaya ulaşım genelde 
sorunsuzdur. Madencilikte ise, ekipmanı ve yapı 
malzemelerini dağılmış değişik uygulama yerl-
erine ulaştırmak kolay değildir. Maden galerile-
rinin inşaat sistemini diğer tünel inşaatlarından 
ayıran en önemli özellik, devam eden maden-
cilik faaliyetlerin- den dolayı oluşan büyük defor-
masyonlara karşı, galerilerin ayakta kalmasıdır. 
Güçlendirmekten amaç kaya kütlesinin kendisini 
taşımasını sağlamaktır. Yeraltı açıklıklarının etrafını 
saran kaya kütlesinin çökmesi, yerindeki gerilim 

seviyesine ve kaya kütlesinin yapısına bağlıdır. Tünel 
deformasyonlarının kontrolünde ana rolü oynayan, 
seçilen destek tipidir. Destek sisteminin tipine, 
kaya yapısına ve gerilmeye bağlı olarak, destek 
sistemi kaya yüzeyine tam olarak uygulandığında 
ve mükemmel bir temas sağlandığında, elastik bir 
deformasyon yapar ve bir dengeye ulaşır. Yapılan 
destek sistemi yeterli değilse denge bozulur ve 
sistem çöker.

Eğer geç destek yapılırsa, kaya kütlesi deforma-
syona devam eder ve yine çökme ile sonuçlanır. Bu 
bakımdan zamanında yapılan uygun destek sistemi 
en ekonomik ve güvenlisidir (Vandewalle, 2008)

Çelik tel donatılı püskürtme beton, kazıdan sonra 
hemen uygulanabilmesi, deformasyon kapasitesi 

1 PÜSKÜRTME BETON

1.1 Genel Özellikleri

Püskürtme beton, önceden hazırlanmış olan beton 
karışımının basınçlı hava yardımıyla uygulama 
yüzeyine püskürtülmesiyle elde edilen betondur.

Püskürtme beton agrega, çimento, su ve priz 
hızlandırıcı katkıdan oluşmaktadır. Yüksek oranda 
su azaltıcı ve akışkanlaştırıcı katkıların yardımıyla 
su/çimento oranı 0,35 ve basınç dayanımları 60 
MPa olabilmek- tedir.

Kalıba ihtiyaç olmadan borularla iletilme- si, 
kolay ve hızlı uygulanması, kısa sürede dayanım 
kazanarak taşıyıcılık özelliği kazanmasından dolayı, 
maden mühendisliği alanında gün geçtikçe geniş 
bir uygulama alanı bulmuştur. Su ve hava etkisi-
yle ayrışma tehlikesi olan yüzeylerde, kazıdan 
hemen sonra uygulanarak gevşemeleri ve yüzey 
bozulmasını önler. Uygulama anında çatlakları dol-
durarak kayanın kesme dayanımını arttırır, gerilme 
yığılmalarını azaltır ve açılan boşluk içinde bir 
kabuk gibi çalışarak kaya kütlesinin yeniden kendi 
kendini taşımasını sağlar (Vandewalle, 2005).

Ancak, kazı yüzeylerinde oluşan çok küçük defor-
masyonlar bile püskürtme betonda çatlaklara yol 
açarlar.

Böyle bir durumda donatısız püskürtme beton 
tabakası yük taşıma kapasitesini tamamen kaybe-
der. Kaya bloğunun ani göçmesinden kaçınmak için 
püskürtme betonunu donatılı yapmak gerekir.

Donatılı betonların bu sünek davranışı, çatlak 
oluşan bölgelerde ilave püskürtme beton veya 
kaya bulonu kullanmak için bir uyarıdır.

Püskürtme betonun farklı donatılarla kullanılması 
kaya ortamının sağlamlık derecesine göre seçilme-
ktedir (Arıoğlu, Yüksel ve Yılmaz 2008). Kesit 
geometrile- rine uyum sağladığı için püskürtme 
beton, çelik tel ve kaya saplamalarından oluşan 
destekleme sistemi maden galerilerinde başarıyla 
uygulamaktadır. 

1.2 Çelik Tel Donatılı Püskürtme Beton

Çelik teller püskürtme betona süneklik sağlamak 
ve enerji yutma kapasitesini arttırmak amacıyla 
ilave edilir. Bu amaç için üretilen çelik teller, değişik 
biçimlere ve çaplara sahiptirler.

Çelik tellerin uzunluğu, en büyük agrega çapına 
göre değişir ve 25 ile 35 mm arasındadır. Tel 
uzunluğunun tel çapına oranı(l/d) 45 ile 80 
arasında değişmektedir. Çelik tellerin uzunluk/çap 
oranı arttıkça, püskürtme betonun eğilmede çekme 
mukavemeti, sünekliği ve enerji yutma kapasitesi 
artmaktadır.

Beton içinde bulunan çelik teller, matriks içinde 
homojen olarak dağılmakta ve herhangi bir kes-
itte oluşan, gelişme eğilimindeki mikro çatlakları 
engelleyecek bir köprü görevini yapmaktadırlar. 

Çelik tel donatılı püskürtme beton, kaya yüzey-
lerini takip ederek en az döküntü ile kazıdan sonra 
hemen uygulanabilir. Alternatif bir donatı olan çelik 
hasırı kaya yüzeylerine tutturmak zordur, tehlikeli-
dir ve pahalı bir yöntemdir. Uzun ana galerilerde 
çelik hasırın uygulama yerine taşınması zaman 
gerektirir. Hasır montajı için kaya yüzeylerinde 
montaj deliklerinin açılması ve hasırın kaya yüzey-
ine uygun olarak tutturulması zahmetli ve riskli bir 
işlemdir.

Tünel mühendisliğinde kullanılan başlıca iki 
püskürtme yöntemi vardır. Uygulama yapılan yerin 
özelliklerine, uygulama hızına ve istenilen beton 
kalitesine bağlı olarak kuru veya yaş sistemden 
birisi tercih edilir.

1.2.1 Kuru sistem 

Bu sistemde çelik tel, çimento, % 3 - 8 arasında nem 
oranına sahip kum ve agrega karışımı püskürtme 
makinasına kuru olarak gönderilir ve ıslatılarak 
basınçlı hava ile uygulama yüzeyine püskürtülür. 
Agreganın nem oranı bu değerlerden az ise, uygula-
ma yerinde toz problemi olur. Fazla olursa tıkanma 

Bu sistemin zayıf yönü, karışıma ilave edilen su miktarının, operatör 
tarafından nozulun üzerinde bulunan el vanası ile ayarlanmasıdır. Operatör 
su miktarını iyi ayarlayamaz ise, beton mukavemeti düşer, geri dökülme 
artar. Bu bakımdan uygulamanın başarılı olması için püskürtme beton 
uygulamalarında deneyimli eleman kullanılmalıdır.
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ve yüksek enerji yutma özelliği ile bu beklentileri 
karşılar. Betonun yük altında maksimum dayanımın 
aşılmasından sonraki deformasyon yapabil-me 
yeteneği süneklik ve yuttuğu enerji miktarı tokluk 
olarak tanımlanır.

2.1 Tokluk Sınıfının Belirlenmesi

Çelik teller, püskürtme betonun yapısını değiştirir, 
kırılgan bir malzemeden sünek bir yapıya dönüştürür. 
Bu özelliği ölçebilmek için, kiriş eğilme ve Efnarc 
plak testleri yapılır.

2.1.1 Kiriş eğilme-çekme testi

Püskürtme beton ile doldurulan test panellerinden 
kesilerek çıkartılan 75 x 125 x 600 mm boyutlarındaki 
kiriş numuneleri, üçte iki noktalarından basit kiriş 
yüklemesi şeklinde yüklenerek test edilir. Kiriş orta 
açıklık deformasyonu 4 mm’ye ulaşıncaya kadar 
teste devam edilir ve yük-deformasyon eğrisi çizilir. 
Eşdeğer eğilme dayanımı ve tokluk faktörü aşağıda 
verilen Eşitlik (1) ve (2) ile hesaplanır (TS10515).

Fe  = A/ δ . L / ( b . h² )   MPa (1)

Re3 = Fe /Fo % (2)

Fe: Eşdeğer eğilme dayanımı (N/mm2),

A: Yük-deformasyon eğrisi altındaki alan (Nmm),

δ: Kiriş altında ölçülen deformasyon (mm),

b:Kiriş genişliği (mm),

h:Kiriş yüksekliği (mm),

L:Kiriş uzunluğu (mm),

Fo: Kirişin ilk çatlak dayanımı (N/mm2),

Re3: Tokluk faktörü (%).

2.1.2 Plak testi

Kiriş eğilme testi, malzeme özelliklerini belirler, 
yapısal bir test metodu değildir. Beton kaplamaların 
gerçek davranışlarını temsil etmez. Kaya yüzeyleri 
düzensizdir ve zemin hareketlerini tahmin etmek 
zordur. 

Püskürtme beton kaplamasının statik davranışının 
plaka olarak modellenmesi daha gerçekçidir (Arıoğlu 

ve Yüksel, 2008). Bu amaçla Fransa’da SNCF/Alpes 
Essais tarafından yeni bir plak testi geliştirildi. Bu 
plak testi Efnarc tarafından onaylandı günümüzde 
Avrupa standardı olarak kullanılmaktadır.

60 x 60 x 10 cm boyutlarında püskürtme beton 
ile elde edilen plağa, Şekil 1’de gösterildiği gibi, 
orta noktasından yük uygulanır ve deformasyon 
25 mm’ye ulaşıncaya kadar dakikada 1,5 mm hızla 
teste devam edilir. Yük-deformasyon eğrisinden elde 
edilen bilgilerle yutulan enerjiyi gösteren joul-
deformasyon grafiği çizilir (Efnarc, 1996).

Bu yöntem beton kaplamanın tüneldeki gerçek 
davranışını canlandırır ve iki boyutta yüklenmiş 
plağın enerji yutma kapasitesi hakkında iyi bir fikir 
verir. Bu test temel alınarak Çizelge1’de gösterilen 3 
tip çelik tel donatılı beton sınıfı oluşturulur.

Çizelge 1. Enerji yutma kapasitesi

Tokluk Sınıfı Joules
a 500 sağlam zeminler için
b 700 orta sınıf zeminler için
c 1000 zor zemin koşulları için

2.1.3 Deneysel dizayn

Yeraltı kazıları için püskürtme beton tahkimatının 
tasarımı çok kesin olmayan bir işlemdir. Şu an 
kullanılan püskürtme beton tahkimatının tasarım 
metedolojisi ağırlıklı olarak temel kurallara ve önce-
ki deneyimlere bağlıdır (Hoek, 2006).

Barton ve Grimstad çelik tel donatılı püskürtme 
betonu içeren kaya kütle kalitesi Q ile bağlantılı 
tahkimat sistemleri abağı yayınlamışlardır. 
Bu abak yardımıyla, plak testlerinden elde edi-
len joule değerleri kullanılarak ön boyutlandırma 
yapılabilmek- tedir (Vandewalle, 2005).

2.2 Dayanıklılık

Çelik tel donatılı püskürtme betonların korozyon 
direnci bazı faktörlere bağlıdır. Matrix yapı alkali 
ortamda ve çatlaksız kaldıkça ÇTDPB’da bozul-
ma oluşmaz. İyi kaliteli ÇTDPB, alkali derecesini 
değişti-recek etkilere maruz kalırsa yıllar sonra 

karbonatlaşma derinliği birkaç milimetreye ulaşır 

(DSİ, 2006).

Yüzeyde kalan teller zaman içinde paslanabilir. Ama 

bu durum yapısal bir zayıflık doğurmaz ve korozyona 

süreklilik kazandırmaz. Tellerin çapı 0,40 mm - 0,60 

mm aralığında olduğu için, korozyon sonunda beton 

yüzeyinde hasar oluşamaz.

3 SONUÇLAR

Püskürtme beton uygulamalarında en büyük pay, 

madencilik sektörüne aittir. En önemli uygulama 

alanları rampalar, ulaşım galeri-leri, şaft ve araştırma 

galerileridir. Büyük galerilerde ıslak püskürtme 

makinası tercih edilirken, nispeten daha dar galer-

ilerde kuru sistem uygulanmaktadır.

İşçiliği azalttığı ve hasır kullanımını kaldırdığı 

için, çelik tel ile güçlendirilmiş püskürtme beton 

uygulamaları verimliliği arttırmakta dolayısıyla 

daha az maliyet getirmektedir. 

ÇTDPB, yüksek enerji yutma kapasitesine ve üstün 

dürabiliteye sahip sünek betondur. Çelik tel içeriğine 

bağlı olarak istenilen maksimum yüke ve yutulan 

enerjiye erişmek mümkündür.

Püskürtme betonun robot yardımı ile uygulanması 

ve kaya yüzeylerinde çelik hasır montajı yerine çelik 

tel kullanımı bu kritik yerlerde işçilerin hayatını teh-

likeye atmadan en kısa sürede tahkimatı sağlamakta 

ve iş güvenliğini arttırmaktadır.
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ordU ÇevreyolU Projesİ
ordu ring road ProjeCT 

Nurol-Yüksel-Özka-YDA iş ortaklığı tarafından 
yapımı üstlenilen Ordu Çevre Yolu Projesi, 
Karadeniz Sahilyolu’nun bir parçası olarak 
yapılmaktadır. Proje kapsamında çift tüp olarak 
tasarlanan 3 adet tünelin uzunlukları sırasıyla 
3.313 m (Boztepe Tüneli), 2.034 m (Öceli Tüneli) ve 
1.180 m’dir (Terzili Tüneli).

Boztepe Tüneli çıkış portalı sol tüpte, fay zonu 
geçilmesi sırasında tünel tavanında 50 cm’ye 
varan deformasyonlar meydana gelmiştir. Tünelin 
bu kesminin geçilmesi sırasında mevcut projelerde 
C2 veya fay zonu destekleme projeleri mevcut 
olmadığından, tünellerde yatay sondajlar yapılmış 
ve bu sondaj sonuçlarına bağlı olarak C2 ve fay 
destekleme sistemleri geliştirilmiştir.

Boztepe tüneli Km:26+174’de zemin profili-
ni görmek amacı ile sondaj yapılmıştır. Sondaj 
derinliği 28m olup, ilk 16,5 m’si Aglomera biri-
minden geçilmiş olup, daha sonra killi düzey-
lere girilmiştir. Sondajdan elde edilen numunel-
er üzerinde Kültür Üniversitesi zemin mekaniği 
laboratuvarında zemin deneyleri yaptırılmış olup, 
deney özet tablosu aşağıda sunulmaktadır. 

Karşılaşılan bu fay zonundan belirlenen destek 
sistemleri ile kazı işlemine 23.11.2012 tari-
hinde başlanmıştır. Kazıya başlanma tarihinden, 
15.01.2013 tarihine kadar geçen sürede tünellerde 
herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Ancak 
bu tarihten sonra Boztepe çıkışı sol tüpte kısa bir 
süre içinde maksimum 50 cm’ye ulaşan deforma-
syonlar tavanda gözlenmiştir (Km:26+162).

Bu destek uygulaması (C2 ve fay zonu geçişi) 
Boztepe çıkışı sol ve sağ tüpte uygulanmıştır. Bu 
ilave önerilen destek sistemleri Boztepe Tüneli sağ 
başarılı olmuştur. Buna karşın Boztepe Tüneli sol 
tüpte kesit içerisine giren 50 cm’ye yakın deforma-
syonlar gözlenmiştir. Bu oluşumun başlıca sebebi 
bu tüp içerisinde tavan kısmından gelen su akışıdır. 
Su akışı plastik özellikli fay killerini yumuşatarak 
mukavemetini azaltmış dolayısı ile önerilen iksa 
sisteminin yetersiz kalmasını sağlamıştır. Diğer 
aynalarda bu sistemin başarılı olması buralarda su 
gelişinin olmayışıdır.

Mevcut durum dikkate alınarak tünelde kazı 
çalışmalarına 14.01.2013 tarihinde ara verilmiştir. 
Tünelde kesite giren kesimlerin tekrar kazılması 
ve desteklenmesi amacı ile tarama projesi 
geliştirilmesi zorunluğu ortaya çıkmıştır.

Öncelikle Boztepe tüneli çıkış portalı sol tünel 
aynası önündeki mevcut durumu görmek amacı 
ile bir adet 25 m uzunluğunda sondaj açılmıştır. 
Sondaj sırasında karşılaşılan birim gri renkli, orta 
derecede ayrışmış, zayıf dayanımlı, şişme özelliği 
gösteren killi birim içerisinden geçilmiştir.

Boztepe Tüneli’nde ezilme zonlarında yapılan 
sondajlar sonucunda alınan örnekler üzeri-
nde Kültür Üniversitesi’nde zemin deneyleri 
yaptırılmıştır. Yapılan deney sonuçları Tablo 1.1 
ve 1.2 de sunulmuş olup, ezilme bölgesi için 

belirlenen jeoteknik parametreler ise Tablo 1.3 
ve 1.4’de verilmektedir. Yapılan şişme deneyi 
sonuçlarına göre tünelde 80 ila 120 Kpa arasında 
şişme basıncı belirlenmiştir.    

Tablo 1 1 Laboratuar Sonuçları

Tablo 1 2 Laboratuar Sonuçları

Belirlenen bu parametrelere ek olarak tünel 
çevresinde su geliri sonucunda zemin parame-
trelerinin azaldığı ve buna bağlı olarak 
da deformasyonların meydana geldiği 
düşünüldüğünden bu kesim içinde aşağıdaki 
tabloda verilen zemin parametreli atanmıştır.

Tablo 1 4 Su geliri sonucu tünel çevresindeki  zemin parametreleri

Boztepe tüneli sol tüpte karşılaşılan 50 cm’ye 
varan deformasyonlara bağlı olarak tünel destek 
sistemlerinde yukarıda açıklandığı gibi yenilmeler 
meydana gelmiş ve tünel kazı işlemlerine ara 
verilmiştir.

Bu amaçla bu kesimin tekrar kazısının yapılması 
için tarama projesi geliştirilmiştir. Raporun 
bu bölümünde tarama yapılacak olan kes-
imde uygun desteklerin belirlenmesi amacı ile 
Phase2D programı ile yapılan nümerik analizler 
değerlendirilerek meydana gelen deformasyon-
lar geri analizler ile modellenmiş ve sonrasında 
tarama destek sistemi belirlenmiştir.

Modelleme aşamaları yapılırken, tünel kazısı 
yapıldığı anda tünele gelen yükün tünel üzeri-
ndeki tüm örtü yüksekliğinden gelecek yükün 
olmadığı bilinmelidir. Zira böyle bir düşünce ile 
yapılacak olan destek sistemi tasarımı ciddi bir 
şekilde çok büyük kaplama kalınlıkları ile bera-
ber bulon miktarının artmasına neden olacaktır. 
Böyle bir durum ise ekonomik ve mühendislik 
açısından uygun olmayacaktır. Zira bilindiği gibi 
NATM’ın temel felsefesi, tünel etrafındaki zeminin 
yük taşıyan bir eleman gibi düşünülmesidir. 

Şekil 1 1 Tarama kazısı öncesi oluşturulan model

Yapılan bu ilk kabulden sonra tünel çevresindeki 
ilk 3 m’lik kesimin çakılacak olan süren sistemi 
ile iyileştirildiği düşünülerek bu kesimin parame-

treleri artırılmıştır. Daha sonra modele püskürtme 
beton uygulaması yapılmış ve ardından bulonlar 
çakılmıştır.

Şekil 1 2 Tarama kazısına başlanması ve üst yarıda süren çakılması

Sonraki aşamada üst yarıda püskürtme beton 
taban inverti yapılmıştır. Diğer kademelerde 
ise sırası ile alt yarı kazısı ve destek sistemleri 
sonrasında invert kazısı ve destek sistemleri mod-
ele girilmiştir. Modelde püskürtme beton kaplaması 
iki kademede kompozit liner olarak eklenmiştir. İlk 
kademe püskürtme betonu 25 cm kalınlığında ve 
I200 tipi çelik iksa olarak girilmiştir. İkinci kademe 
püskürtme betonu ise 10 cm kalınlığında hasır 
çelik ile beraber modele girilmiştir. Bu iki kademe 
püskürtme betonu kompozit liner olarak modelde 
tanımlanmıştır. 

Şekil 1 3 Tarama kazısının tamamlanmış durumu 

Üst yarı, alt yarı ve invert kesiminin destek sistem-
lerinin tamamlanmasından sonra, ezilme zonları ve 
tarama bölgesinde iç kaplamanın donatılı olarak 
yapılması istendiğinden iç kaplama betonu modele 
girilmiştir. Bu aşamada uzun dönemde püskürtme 

As a part of Black sea Coastal road, Ordu ring road construction has being carried out by Nurol – Yuksel Ozka and 
YDA consortium. There are 3 tunnels in this project namely Boztepe, Oceli and Terzili tunnels,  having a length of 3313 
2034 and 1180 meter respectively.

While excavating the exit portal of Boztepe tunnel, due to a fault zone, they faced with 50 cm deformations at the 
tunnel crown. 

Kultur University performed soil mechanics experiments on samples which were taken from difficult ground area. 
They found out there are 80 to 120 KPa swelling pressure inside the tunnel. Experiment results can be found in table 
1.1 - 1.2, and the geotechnical results of crushed zone are given in table 1.3 and 1.4. 

Hazırlayan Cüneyt H. Şentürk 

  Jeoloji Yüksek Mühendisi Tünel Yapım Şefi

  Ordu Çevre Yolu İnşaatı
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beton ve bulonlar modelden kaldırılarak sadece iç 
kaplama betonuna yük uygulanmıştır. İç kaplama 
betonu modelde kompozit linera üçüncü kaplama 
olarak eklenmiştir. 

Yapılan analiz sonuçları üç aşamada 
değerlendirilmiştir. İlk aşamada tarama kazısı 
öncesi üst yarıda meydana gelen deformasyon-
lar incelenmiş, ikinci aşamada tarama kazısı 
tamamlanmasından sonra meydana gelen 
değişimler ve son aşamada ise iç kaplama betonun-
da meydana gelen gerilme dağılımı incelenmiştir.

Tarama kazısı öncesinde oluşan deformasyonlar 
incelendiğinde, tünel tavanında 31 cm tünel sol ve 
sağ omuzlarda 35 ve 50 cm, tünel alt yarı ile üst 
yarı kesişim noktalarında ise 40 cm ve 58 cm yer 
değiştirme meydana gelmiş olup, mevcut durum-
da meydana gelen yer değiştirmeler ile uygun-
luk göstermiştir. Bu aşamadan sonra ise tünel 
tavanında sürenler çakılması ile iyileştirilmiş zon 
oluşturulmuş ve üst yarı, alt yarı ve taban kazıları 
yapılarak destek sistemleri tamamlanarak bu 
aşamada meydana gelen değişimler incelenmiştir.

Şekil 1 4 Tarama kazısı öncesi yer değiştirmeler

Tünel çevresindeki yenilme zonları tünel çevre-
sinin etrafını tamamen kapsadığı görülmüştür. 
Bunun en büyük nedeni tarama kazısı öncesinde 
tünel çevresinde 50 cm ye varan deformasyonların 
meydana gelmesidir.

Ayrıca bulonlara gelen yüklere bakıldığında 240 
kN mertebesinde olup, bulonların sınır değerler 
içerisinde yüklendiği görülmektedir.

Tünel destek sistemlerinin tamamlanmasından 
sonra tünel iç kaplamasının da İdare’nin onayı 
ile donatılı olarak yapılmasına karar verilmiştir. İç 
kaplama beton kalınlığı 40 cm C25/30 tipinde ve 
15 cm aralıklı 26 mm çaplı demir donatı olarak 
projelendirilmiştir.

Boztepe tünelinde meydana gelen 
deformasyonların temel nedeninin plastik kaygan 
yüzeyler içeren ve rezidüel mukavemete sahip fay 
killerinin olduğu gözlenmiştir. Birimin etrafındaki 
kayaçların su taşıyor olması plastik killerin şişme 
ve mukavemet azalımını ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca tünel tavanından ve yan duvarlardan gelen 
su akışı nedeni ile tünel tavanından ciddi blok 

düşmeleri meydana gelmiş olup, tünel destekler-
inde ciddi hasarlara neden olmuştur.

Yaşanan bu olumsuzluklar nedeni ile Boztepe 
tünellerinde tarama kazısı için aşağıdaki destek 
sistemleri önerilmiş olup, detay paftaları ekte 
verilmiştir.

Tablo 1 1 Tarama Bölgelerinde uygulanacak kazı, püskürtme beton ve 

iksa uygulamaları özet tablosu

Tablo 1 2 Tarama bölgelerinde uygulanacak süren ve kaya bulonu 

uygulamaları özet tablosu

Tarama kazısı sırasında adım boyları 0.75 m yi 
geçmeyecektir. Her bir raundun tarama kazısı ve 
destekleri bitirilmeden diğer raundun kazısına 
başlanmayacaktır. 

Kazı sırasında yeraltı suyunu drene etmek için 
tavan bölgesine ve yan duvarlara drenaj boruları 
yerleştirilecektir.

Üst yarıda her 4 raundda geçici invert yapılacak ve 
oturmaların önüne geçilmesi sağlanacaktır. Ayrıca 
her 7.5 m de bir  3.5” çapında 12 m uzunluğunda 
kendinden delen sürenler çakılarak tünel önü 
devamlı sağlama alınacaktır. Bindirme boyları 4.5 
m olacaktır. Ayrıca bu sürenler ile tünel tavanında 
oluşmuş veya oluşabilecek olan boşlular enjeksi-
yon ile doldurulacaktır. 

Kazı ve destek uygulama sırası aşağıda 
verilmektedir.

1. Adım Üst Yarı Kazısı

a. 3.5” çapında kendinden delgili sürenlerin 
çakılması L=12 m

b. Üst yarı tarama kazısı (0.75 m)

c. İlk kat püskürtme beton ds=7.5 cm (C20/25)

d. İlk kat hasır çelik döşenmesi Q221/221

e. I 200 tipi çelik iksanın yerleştirilmesi

f. Püskürtme beton atılması, ds=20 cm (C20/25)

g. İkinci kat hasır çelik uygulaması, Q221/221

h. Püskürtme betonun 35 cm e tamamlanması 
(C20/25)

i. IBO bulonların çakılması

j. Gerektiğinde her 4 raunda da bir üst yarıda 
püskürtme beton inverti uygulanacaktır.

2. Adım Alt Yarı Kazısı

a. Alt yarı tarama kazısı (0.75 m)

b. İlk kat püskürtme beton ds=7.5 cm (C20/25)

c. İlk kat hasır çelik döşenmesi Q221/221

d. I 200 tipi çelik iksanın yerleştirilmesi

e. Püskürtme beton atılması, ds=20 cm (C20/25)

f. İkinci kat hasır çelik uygulaması, Q221/221

g. Püskürtme betonun 35 cm e tamamlanması 
(C20/25)

h. IBO bulonların çakılması

3. Adım, İnvert Kazısının Yapılması

a. Invert tarama kazısı (0.75 m)

b. İlk kat püskürtme beton ds=7.5 cm (C20/25)

c. İlk kat hasır çelik döşenmesi Q221/221

d. I 200 tipi çelik iksanın yerleştirilmesi

e. Püskürtme beton atılması, ds=20 cm (C20/25)

f. İkinci kat hasır çelik uygulaması, Q221/221

g. Püskürtme betonun 35 cm e tamamlanması 
(C20/25)

h. IBO bulonların çakılması

Yukarıda kazı aşamaları verilen tarama bölgesi 
destek sisteminde deformasyon toleransı 25 cm 
olarak bırakılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. Boztepe tünelin sol tüpte karşılaşılan defor-
masyonlar nedeni ile tarama kazısına ihtiyaç 
duyulmuştur.

2. Tarama kazısı kesit içerisine giren bölümlerde 
yapılacak olup, yaklaşık Km:26+184.10 ile Km: 
26+151.10 arasında 50 cm ye varan deforma-
syonlar gözlenmiştir.

3. Tünel çevresinde boşluklar ile karşılaşılması 
durumunda bu boşluklara enjeksiyon yapılarak 
doldurulması sağlanacaktır. Zira tünelde su 
geliri ile beraber tünel çevresinde boşluklar 
olduğu düşünülmektedir.

4. Su geliri olan kesimlerde tünel üst yarı bölü-
münde 4 ila 8 m uzunluklarında 50 mm 
çapında PVC drenaj boruları yerleştirilerek 
suyun drene edilmesi sağlanacaktır.

5. Tarama bölgesi ve ezilme zonlarında iç kapla-
ma betonu donatılı olarak yapılacaktır. 
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Temeli Kasım 2012 tarihinde atılan, Kastamonu 
ve Sinop’u Çankırı üzerinden Ankara’ya bağlayacak 
olan Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli çalışmaları hem 
Çankırı, hem de Kastamonu tarafında iki 
şantiyede devam ediyor. 

Ülkemizin ana ulaşım karayolu koridorları 
kapsamında, Kuzey-Güney aksları arasında yer 
alan İnebolu-Kastamonu-Kırıkkale-Konya-
Manavgat aksı, İnebolu limanının başkent 
Ankara’ya ve Akdeniz’e bağlanabilmesi için 
büyük önem arz ediyor. Ilgaz Dağı Geçişindeki 
17 Km’lik mevcut karayolunda, %12’ye 
varan oldukça yüksek eğimler ve çok sayıda 
sert dönüşler yer almaktadır.Yoğun kar 
mücadelesi yapılmasına rağmen kış aylarında 
yine de ulaşım olumsuz etkilenmektedir.
Bu olumsuz yol koşulları ve üretilen ürünlerin 
nakliye giderlerindeki artışlar bölgenin yatırım 
kapasitesini ve ekonomik gelişmesini yıllardır 
olumsuz etkilemiştir.

Dört mevsim boyunca zirvesi karla kaplı olan 
Ilgaz Dağı’ndaki olumsuzlukların önüne geçmek 

amacıyla Kasım 2012 tarihinde Ilgaz Dağı Geçidi 
Karayolu Tüneli’nin temeli atıldı. Toplam 10.835 
metre uzunlukta olması planlanan tünellerin kazı 

ve destekleme işleri Cengiz İnşaat tarafından 
yürütülüyor.

Ilgaz Tüneli’ndeki çalışmaların, Ilgaz Dağı’nın 
Kastamonu ve Çankırı tarafından çift yönlü olarak 
sürdürülen kazı ve destek çalışmalarının yüzde 
35’inin tamamlandığı belirtiliyor. Cengiz İnşaat’ta 

görev yapan Proje Müdürü Ömer Fettahoğlu’nun 
verdiği bilgilere göre tünel çalışmaları sol tüp 5.391 

m ve sağ tüp 5.370 m olarak çift tüp şeklinde 
devam ediyor. Tünellerin Çankırı tarafındaki 
bölümünde yürütülen kazı çalışmalarında sağ 
tüpte 1.500 m, sol tüpte ise 1.520 m ilerleme 
yapılmış durumda. Kastamonu tarafındaki 
bölümde ise sağ tüpte 340 m, sol tüpte de 280 
m ilerlenmiş durumda. Çankırı tarafında 950 m 
nihai kaplama işlemi yapılmış durumda.

Ilgaz tünelinin yapılması ile Ilgaz Dağı geçişi 
5,4 km kısalarak 11,835 km’ye düşecek.Eski 
mevcut yol (30Km/saat hız ile) 34 dakikada 
geçilebilirken, tünelli geçiş ile (90 Km/saat 
hız ile) seyahat süresi 25 dakika kısalarak 
8 dakikaya düşecektir. Ilgaz ve Küre dağları 

arasında kapalı kutu olarak kalan Kastamonu’nun 
tünel sayesinde diğer illere kolay ulaşımının 
sağlamasının yanı sıra Türkiye’nin kuzeyi ile 
güneyi arasındaki geçiş daha kolay olacak. İnebolu 
Limanı’nın hareketlilik kazanmasıyla yörenin 
ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlanacaktır.

ılgAz dAĞı KArAyolU Tünelİ
ilgaz MounTain highWay Tunnel 

Tunnel excavation  began in November 2012 from both sides Çankırı and Kastamonu.  
This tunnel will connect Kastamonu and Sinop directly to the Ankara. 
Ömer Fettahoglu who is the project manager of this tunnel stated that tunnel works are continuing with left and right tubes 5391 
and 5370 meters respectively. From Çankırı side in the right tube 1355 m and in the left one 1375 m advance were achieved. From 
Kastamonu side in the right one 230 m and in the left tube 205 m advance was realized. Besides 500 m final lining has been done in 
Cankırı side. 
After the completion of this tunnel the Ilgaz mountain passage will shorten 5.4 km and decrease to 11.835 km. With these tubes the 
journey will decrease about 25 min to 8 min.

Fotoğraf: Süleyman Karagüzel

Fotoğraf: Ömer Fettahoğlu 
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Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında Yerköy-
Yozgat-Sivas arası altyapı ikmal inşaatı yapım 
işlerinde tünel kazıları devam ediyor. Proje ile Doğu 
Anadolu ve Sivas’ın Türkiye’nin büyük kentlerine 
daha kısa sürede ulaşımını sağlamak ve hızlı 
demiryolu ile bağlantısının sağlanması planlanıyor.

DLH Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas 
Demiryolu hattının güzergah çalışmalarına 05 
Ekim 2004 tarihinde başlanılmış ve 22 Haziran 
2006 tarihinde tamamlanarak 
onaylanmış ve kamulaştırma 
planları hazırlanmıştı. Yerköy-
Sivas arası altyapı işinin yapım 
ihalesi 05.05.2008 tarihinde 
yapılmış ve ihaleyi ChinaMajor 
Road Bridge-Cengiz-Mapa-
Limak-Kolin Ortak girişimi 
kazanmıştı.

Yerköy-Sivas bölümündeki 
hattın tamamlanmasıyla 602 
kilometre uzunluğundaki 
mevcut demiryolu uzunluğu, 
461 kilometreye, 11 saatlik seyahat süresi de 2 
saat 50 dakikaya inecek. Çalışmalarla Ankara-Sivas 
arasında 250 kilometre hız yapabilen çift hatlı trenler 
çalışacak.Projede, Yerköy-Yozgat-Sorgun-Doğankent-
Yavuz-Yıldızeli-Kalın olmak üzere toplam 7 adet 
istasyon planlandı.

Projenin uzunluğu 49,7 km olup ana iş kalemlerinde 
7.753 milyon m3 kazı imalatı, 2.166 milyon m3 dolgu 
imalatı, 389 bin m3 alt temel GM dolgu imalatı, 126 
bin m3 sanat yapıları beton imalatı, 436 bin m3 
tünel kaplama betonu imalatı, 34 bin ton donatı 

çeliği imalatı, 17 bin metre fore kazık imalatı, 2.709 
metre(8 adet) viyadük imalatı, 2 adet aç kapa imalatı, 
11 adet altgeçit imalatı, 5 adet üst yapı imalatı,2 
adet köprü imalatı, 78 adet menfez imalatı ve 18.113 
metre (9 adet) tünel imalatı bulunmaktadır.

Projenin güzergahında öngörülen Tünel Güzergahları 
esas olarak Sarımbeyvolkanit üyesi, Pazarcık 
volkanitleri, Boğazköy Formasyonu ve Sarıkavak 
üyesi içerisinde açılmaktadır.

S a r ı m b ey vo l k a n i t 
üyesi esas olarak 
andezit biriminden 
oluşmaktadır. Bu birim 
gri, yeşilimsi-mavimsi 
gri renkli, sert-orta 
sert, dayanımlı-orta 
dayanımlı, az-orta 
derecede ayrışmıştır. Bu 
birime ait süreksizlikler 
açık, seyrek orta sık, 
pürüzlü, yer yer kalsit 
dolguludur.

Boğazköy Formasyonu genel olarak kumtaşı-
çamurtaşı ve bazalt-aglomera birimlerinden 
oluşmaktadır. Kumtaşı-çamurtaşı birimleri 
kahverengi ve mavimsi gri renkli orta-az 
sert,dayanımlı-orta dayanımlı,yer yer zayıf,orta 
derecede ayrışmış ve yer yer çok ayrışmıştır. Bu 
birimlere ait süreksizlikler seyrek-orta sık, pürüzlü ve 
MnO-FeO sıvalıdır.

Pazarcık volkanitleri bazalt,andezit ve aglomera 
biriminden oluşmaktadır. Bu birimler esas olarak 

kahverenkli, pembemsi-beyazımsı gri, grimsi beyaz 
renkli, sert orta sert, dayanımlı-çok dayanımlı ve az 
ayrışmıştır. Bu birimlere ait süreksizlikler açık, orta 
sık-seyrek, yer yer çok sık, pürüzlü ve yer yer kalsit 
dolguludur.

Sarıkavak üyesi genel olarak gri-kahverengimsi gri 
renkli,sert yer yer az-orta derecede ayrışmış ve yer 
yer çok ayrışmış mermer ile gnays birimlerinden 
oluşmaktadır.

Tünellerin gerek projelendirilmesinde gerekse 
yapımında Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi 
(NATM) prensipleri esas alınmaktadır. Uygulanması 
önerilen NATM kaya sınıflandırma sistemi;

A (Sağlam-hafif aşırı sökülen), B(Gevrek) ve C(Baskılı) 
olmak üzere 3 ana sınıf ve bunların alt gruplarından 
oluşur.Proje tünellerinde uygulanan kazı yöntemi 
projelendirilen A-B-C kaya sınıflandırma sistemlerine 
göre uygulanmıştır.

Tünellerde zemin cinsine göre delme 
patlatma yöntemi ve mekanik kazı yöntemleri 
uygulanmaktadır.  Bu yöntem ayna kazılarından 
sonra belirli kalınlıklarda çelik iksa hasır çelik, 
enjeksiyonlu kaya bulonları ve süren uygulamaları 
yapılmaktadır. Tahkimatlarda kullanılan çelik iksa 
kalınlıkları, bulon boyları ve püskürtme beton 
kalınlıkları kaya sınıflamasına göre projelere uygun 
yapılmaktadır. Proje kapsamında tünellerde 10 adet 
püskürtme beton pompası,12 adet ekskavatör,12 
adet loader yükleyici,10 adet jumbo yükleyici,10 
adet jumbo kaya delme makinesi,10 adet enjeksiyon 
seti ve tünel kaplama betonları için 6 adet yer 
pompası ile 6 adet tünel kemer kalıpları mevcuttur.

yerKöy-yozgAT-sİvAs Hızlı Tren Projesİ
YERKOY YOzGAT SIvAS HIGH SPEED TRAIN PROjECT 

As a part of Ankara Sivas High speed train project, YerkoyYozgat Sivas infrastructure construction is continuing.
For the Yerkoy Sivas infrastructure work, biddig was realized  at 05.05.2008 and consortium of Major Road Bridge (China), Cengiz, 
Mapa, Limak, Kolin was awarded the tender. 
After the completion of the project, 602 km of railway will decrease to 461 km and the travel time will go down 11 hours to 2 
hours 50 minutes.
Total length of the project is 49.7 km having 8 viaducts, 2 cut and cover, 2 bridges and 9 tunnels (18113 meter). 

Hazırlayanlar Ali Ünsal Özkar İnşaat, Yerköy-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesi
 Neşe Özbek Özkar İnşaat, Yerköy-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesi
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Kasımpaşa ile Hasköy arasında yapımına 2011 
yılında başlanan 1.275 m uzunluğundaki Beyoğlu-
Kasımpaşa Tüneli’nin yaklaşık 900 m’lik bölümü 
kazılmış durumda. Bölge trafiğini rahatlatacak ve 
seyahat süresini kısaltacak tünel, Hasköy’deki Koç 
Müzesi’nin bulunduğu Okmeydanı Caddesi’nden 
çift tüp olarak girip, Kulaksız Mezarlığı’nın altından 
geçerek Kasımpaşa’daki Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığı’nın civarından çıkacak.

Şehrin tarihi dokusunu değiştirmeden ulaşımı 
kolaylaştıracak olan tünel aynı zamanda fiziki 
standartları düşük Kasımpaşa-Hasköy Caddesi’ni 
de rehabilite edecek.  Yolun geçtiği güzergahın 
tamamında yerleşim olması ve güzergahın büyük 
bir bölümünün tarihi alan ve sit alanı olması 
projenin zorluk derecesini artırıyor. Aynı zamanda 
4,3 km uzunluğunda 2x2 şeritli bağlantı yolu 
yapılarak, Hasköy-Kasımpaşa bağlantısının E-5 

yolu ile entegrasyonu sağlanacak. Haliç civarındaki 
trafiğin rahatlamasını sağlayacak olan yol, Atatürk 
Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 
Kağıthane Tüneli ile de bağlantılı hale getirilecek.

Seyahat konforunun artmasının yanısıra seyahat 
süresinin ve akaryakıt sarfiyatının azalması 
ile ekonomiye büyük katkılar sağlayacak olan 
projenin 2015 yılı Haziran ayında tamamlanması 
hedefleniyor. 

BeyoĞlU KAsıMPAşA Tünelİ

Hasköy-Kasımpaşa bağlantısının E-5 yolu ile entegrasyonunu şehir dokusunu 
değiştirmeden sağlamak amacıyla yapımına karar verilen Beyoğlu-Kasımpaşa 
Tüneli’nin kazıları devam ediyor.

Beyoglu-Kasımpasa Road Tunnel, which is constructed between Kasımpasa and Haskoy districts, has a length of 1275 m and the 
construction works started in 2011. Mainly 70% of the tunnel construction has been completed by now. It is going to provide a 
safe and fast journey through the historical part of Istanbul and improve the standards of the Kasımpasa Haskoy Street. What 
makes this project so difficult is that the whole alignment passes under a residential area and the most of the area is historical 
and protected zone. Contractors are planning to complete the project in the mid-2015.

Beyoglu-kaSiMPaSa road Tunnel
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Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, 
konvansiyonel tünelcilik yöntemlerinde, kaplama 
ve zemin iyileştirme tekniklerinde önemli 
gelişmeler olmuştur. Özellikle zayıf zemin 
koşullarında ön kemerlendirmeli yöntemler (pre-
vault, pre-lining techniques) adı altında bir takım 
yeni yöntemler geliştirilmiştir.

Bu yöntemler temelde, tünel aynasında kazı 
yapılmadan ileriye doğru tünel yayı boyunca 
bir tahkimat kabuğu oluşturup, daha sonra bu 

kabuğun altında kazı yapılarak ilerlenmesi esasına 
dayanmaktadır. Tahkimat kabuğu, şemsiye boruları, 
jet-grout kolonları veya betonlanmış ön kemer ile 
yapılabilir. Bu teknikler ilk olarak Paris Metrosu’nda 
kullanılmaya başlamıştır.

Ön kemerlendirmeli yöntemlerden olan Boru 
Kemer Yöntemi, ülkemizde ilk olarak İstanbul 

Metrosu II. Etap Projesi’nde Yenikapı Tünelleri’nde 
uygulanmaya başlanmıştır.

Boru Kemer Yöntemi’nde iki ana destek elemanı 
bulunmaktadır. Bunlar şemsiye boruları ve zemin 
çivileridir. Yöntemin uygulanması öncesinde tünel 
aynasının çevresine 30 cm aralıklarla delikler 
delinir, belirli çapta ve uzunlukta çelik borular 
yerleştirilerek kazı yapılacak bölgenin üst 
kısmında, borulardan meydana gelen bir kemer 
oluşturulmuş olur. Boruların çakılması işleminden 

sonra,  boruların içi ve delikte kalan boşluklar 
uygun basınçta enjeksiyon şerbeti ile doldurulur.

Boru Kemer Yöntemi’nin avantajlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz;

1. Kazı ile tahkimat arasında geçen süre içinde 
bir ucu konsolide edilmiş aynaya, bir ucu iksaya 
basan kiriş olarak çalışıp üzerine gelen yüklere 

deformasyona imkan vermeden mukavemet 
edebilir.

2. Tünel tavanında olası aşırı sökülme davranışını 
önleyebilir.

3. Tahkimatı bitmiş olan bölgede gelen yükleri 
tahkimat kabuğuna homojen şekilde yayabilir.

Boru Kemer Yöntemi’nin uygulamasında kullanılan 
zemin çivileri kazı öncesi yüzey oturmalarını 
denetleyen destek elemanlarıdır. Uygulamada 
tünel aynasına belirli adetlerde şaşırtmalı olarak 
delikler delinir. Bu deliklerin içine belirli çapta ve 
uzunlukta nervürlü tor çelik yerleştirildikten sonra 
delik içi,enjeksiyon şerbetiyle belirli basınç altında 
doldurulur. 

Zemin çivilerinin avantajlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz;

1. Zeminin içsel parametrelerini değiştirerek 
aynada oluşacak deformasyonlarını minimuma 
indirebilir.

2. Kazı esnasında oluşabilecek aşırı sökülmelere 
karşı, aynanın bir emniyet topuğu gibi 
çalışmasını sağlaysbilir.

3. Zayıf zemin koşullarında, aynada sürtünme 
kolonları oluşturarak yüzey deformasyonlarının 
denetlenmesini sağlayabilir.

Dalaman-Göcek Otoyol Tüneli

Dalaman-Göcek Otoyol Tüneli, Dalaman-Fethiye 
karayolu Göcek mevkiinde bulunan yaklaşık 20 adet 
dik rampalı virajlı geçiş yoluna alternatif olarak 
geliştirilmiş bir tünel projesidir. Proje sayesinde 
4,5 km uzunluğundaki mevcut karayolu, tünel ile 

960 m’ye düşürülmüş, ortalama 35 dk süren Göcek 
geçişi seyahat süresi ise 5 dk’ya düşürülerek daha 
kısa ve emniyetli bir geçiş sağlanmıştır.

� Toplam Uzunluk  : 960 metre

� Tünel Genişliği : 12 metre

� Tünel Yüksekliği : 7,40 metre

İmalat çalışmalarına Mart 2005 tarihinde 
başlanılan Göcek Tüneli’nin ilk 110 m’si Klasik 
Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi ile açılmış; 
tünel tavanında art arda oluşan aşırı sökülmeler 
tünel ilerleme hızını olumsuz yönde etkilemeye 
başlayınca Boru Kemer Yöntemi’ne geçilmiştir.

Tünelin Göcek ağzından itibaren 50 m sağlam 
peridotitler geçilmiştir. Kazının 50. metresindeyken 
bir fay kesilmiştir. Faydan itibaren 32 m ezik 
bir peridotit-serpantinit biriminde ilerlenmiştir.
Daha sonra tünelin Dalaman girişine kadar üç 
kez değişik kalınlıklarda ezik zonlara girilmiş ve 

bunun dışında orta-zayıf peridotit-serpantinit ve 
melanjzonlarında ilerleme yapılmıştır.

Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi uygulamasıyla 
açılmaya başlayan Göcek Tüneli’nde sağlam zemin 
koşullarında ilk ay 60 m ilerleme sağlanmıştır. 
Zemindeki bozulmalardan dolayı ikinci ay üretim 

30 m’ye düşerken üçüncü ay 20 m’ye kadar 
düşmüştür. Bu süre içinde tünelde 3 defa göçük 
olmuştur. Her bir göçük ortalama 18 gün iş kaybına 
sebep olmuştur. Yaşanan olumsuzluklar üzerine 
Boru Kemer Yöntemi uygulamasına geçilmeye 
karar verilmiştir. Göcek Tüneli’nde Boru Kemer 
uygulamasında şu prosedür izlenmiştir;

Uygulamaya önce aynanın üst yayını 40 cm kadar 
genişletilecek şekilde genişletme kazılarının 
yapılması ile başlanır. Genişletme kazılarının 
tamamlanmasının ardından ayna çelik hasır ve 
püskürtme beton ile kapatılarak delgi platformu 
oluşturulur. Ardından boru kemer ve zemin çivileri 

için delgi işlemi yapılır. Uygulamada 35 adet boru 
ve 6 adet zemin çivisi kullanıldı. Boru kemer ve 
zemin çivisi donatılarının yerleştirilmesinden sonra 
enjeksiyon işlemi yapılır. Enjeksiyon işleminin 
tamamlanmasının ardından kazı aşamasına geçilir. 

Göcek Tünel’inde Boru Kemer Uygulamalarının 
Sonuçları

1. Tünel tavanında daha önce yaşanan aşırı 
sökülme davranışı önlenmiştir.

2. Tünel imalat hızlarında %80’lere varan artışlar 
kaydedilmiştir.

3. Tünel imalatı esnasında tam emniyetli 
bir çalışma ortamı sağlanmış, zeminden 
kaynaklanabilecek olası iş kazaları 
engellenmiştir.

4. Tünelde herhangi bir deformasyon davranışı 
görülmemiştir.

5. Zemin çivileri, yapılan enjeksiyonlarla ayna 
konsolidasyonunu ve duraylılığını sağlamış, 
tünel aynasında bir emniyet topuğuna ihtiyaç 
duyulmamıştır.

6. Birim maliyetlerde Boru KemerYöntemi’ne 
geçildikten sonra %15’lik  bir artış olmuştur. 
Ancak maliyetlerdeki bu artış, tünel ilerleme 
hızlarının  artmış olması ve göçüklerle oluşacak 
iş kayıplarının önlenmiş olması sebebiyle 
dengelenmiştir.

dAlAMAn-göceK oToyol Tünelİnde 
BorU KeMer (UMBrellA ArcH) yönTeMİ 
UygUlAMAlArı ve sonUÇlArı

Dalaman Gocek tunnel is an alternative to challenging Dalaman Fethiye Highway. With this project highway will decrease 4.5 km 
to 960 m and travel time will go down 35 to 5 minutes. The tunnel has 12 m wide and 7.4 m height. 

Tunnel started to be excavated in March 2005 and first 110 m finished by New Austrian Tunneling Method (NATM) method. Due 
to unexpected overbreak from the tunnel crown, company started to use umbrella arch method. 

dalaMan goCek highWay Tunnel 
Hazırlayan Gökhan Uz Jeoloji Mühendisi
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Batı Karadeniz Bölgesindeki Bartın-Kurucaşile arasında 54 km uzunluğundaki bölünmüş yol çalışmaları 
kapsamında tünel çalışmalarına devam ediliyor. Karadeniz Sahil Yolu’nun 3. Boğaz Köprüsü’ne bağlantısını 
sağlayacak olan yol çalışmasında Çakraz ile Kurucaşile arası 5 adet tünelle geçilecek.

Uzunluğu 29 km olacak olan bölünmüş yolda 10 adet çift tüp olmak üzeretoplamda 22 km uzunluğunda 
tüneller inşa edilecek. Proje kapsamındaki tünel işleri Çelikler Holding-YSE İnşaat tarafından yürütülüyor. 
Tüneller şefi Gökhan Şimşek’in verdiği bilgilere göre; Çakraz –Avara arasında her biri 968 m olan T-1 
çift tüp tünellerinde nihai beton çalışmaları tamamlanarak üst yapı imalatları devam ediyor. T-1 tünel-
lerinin kazılarında yersel aşırı sökülmeler ve deformasyonlar nedeniyle problemler yaşanmıştı. Ayna ve 
tavan bölgesinde yaşanan problemlere yönelik olarak Gökhan Şimşek şu açıklamalarda bulundu;‘Tünel 
güzergahında Çakraz Formasyonu olarak adlandırılan kumtaşı-silttaşıardalanmalı birimin çok zayıf ve 
ayrışmış makaslama zonlarında gözlenen kum akmalarının kazı aynası ve tavan bölgesinde oluşturduğu 
yersel aşırı sökülmeler ve deformasyonlar nedeniyle problemler yaşadık. Bunların önlenmesine yönelik 
olarak Boru Kemer Yöntemi’nin uygulanmasına ve tünel içinden ‘Jet-Grout’ yapılmasına karar verildi. 
Uygulamaların başarıyla tamamlanması ile kazı çalışmalarına nihai hal verilmiştir.’

Tüneller şefi Gökhan Şimşek sözlerine şu şekilde devam etti; ‘Kalaycı mevkiindeki her biri 1529 m olan 
T-2 çift tüp tünellerinde ise kazı-destekleme çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Bartın ile tarihi ve 
turistik ilçesi Amasra arasındaki tünel açma çalışmaları da tamamlandı. Zonguldak-Amasra-Kurucaşile 
Karayolu Amasra Bağlantı Yolu kapsamında bulunan Amasra Tüneli 1060 m uzunluğunda tek tüpten 
oluşmaktadır. Tünel çalışmaları nihai beton seviyesinde tamamlanmış olup üst yapı imalatlarına hazır 
duruma getirilmiştir.’ Bartın-Amasra arasındaki 30 dakika süren 17 kilometre uzunluğundaki virajlı yol, 
tünelin hizmete girmesinden sonra 6 kilometreye düşecek. Böylelikle Bartın'dan Amasra'ya ulaşım 5 
dakikaya inecek.

Between Bartın Kurucaşile There is 54 km road construction between Bartın and 
Kurucaşile. This highway will connect Black sea coast road to the 3rd bridge of Istanbul. 
There are 5 tunnels located between Cakraz and Kurucasile road construction. 

Gokhan Simsek who is the responsible of tunnels in this project stated that they finished 
final concrete work between Cakraz and Avara and each tunnel has 968 m length 
designed as two tubes. He also stated they had problems with unexpected deformation 
and swelling. For solution they used umbrella arch and jet grout during construction. 

BArTın KArAyolU Tünellerİ
BarTin highWay TunnelS
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	 Boru Kemer Yöntemi’nin Türkiye’de İlk Kez 
Uygulanması Süreci Nasıl Başladı?

 How did umbrella arch method start in Turkey?

İstanbul Metrosu Taksim – Unkapanı ve Unkapanı - Yenikapı etaplarının ihale 
süreci 1998 yılında başlamıştı. Ben de mensubu olduğum TEKFEN firması 
adına tünel teklifini hazırlamak üzere güzergahı ve ihale evraklarındaki 
formasyon bilgilerini ayrıntılı olarak inceledim. Tünel güzergahında 
Süleymaniye Kili olarak adlandırılan killi zeminin içerisinde, aktiviteye ve 
şişme potansiyeline sahip montmorillonit mineralleri bulunmaktadır. Ayrıca 
Yenikapı bölgesindeki tünel güzergahının zemin profilinde; en üstte 3,5 – 4 
m kalınlığında dolgu zemin tabakası, bu tabakanın altında 2,50 – 4.00 m 
arasındaki değişen siltli, çakıllı kum ( alüvyon ) tabakası mevcuttur. Bu tabaka, 

içerisinde su bulundurduğu ve suya doygun halde olduğundan bir akifer 
özelliğindedir. Bu tabakanın altında ise 6 – 8 m kalınlığında Süleymaniye 
Kili yer almaktadır. Bu kil tabakası içerisinde geometri ve boyutları net olarak 
bilinmeyen kum mercekleri mevcuttur. Bu kum mercekleri, üst kotlarındaki 
alüvyon tabakası ile irtibat yapar ise suyun etkisiyle yakın çevresindeki kilin 
yapısal özelliklerini değiştirerek akıcı hale getirmektedir. Bu durum tünel 
duraylılığını olumsuz etkilemektedir. İhale dokümanlarında bu bölgeler için 
önlem olarak tünel aynasından çevresel jetgrout uygulaması önerilmekte idi.

Tünel kazı ve desteklemesi aşamasında, geçilen formasyon, örtü formasyonu 
ve yüzeydeki kaçak yapılaşma dikkate alındığında önerilen yöntemin hem 
ilerleme hızını düşüreceği, hem de kesme mukavemeti açısından sorun 
oluşturacağı tarafımızdan öngörüldü. Çözüm olarak dünyadaki uygulamaları 
araştırdığımda Boru Kemer Yöntemidikkatimi çekti. İlk defa 1991 yılında 
İtalya’da Caserta-Foggia demiryolu hattındabulunan 4,2 km uzunluğundaki 
San Vitale demiryolu tünelinde uygulanmaya başlanmış.Daha sonra 

BorU KeMer yönTeMİ’nİn 
TürKİye’deKİ İlK UygUlAMAsı
The FirST aPPliCaTion oF 
uMBrella arCh  
MeThod in Turkey 

Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi’ninana ilkesi deformasyona izin vererek dengeyi sağlamaktır. Böylelikle kazı sonrasında 
da konverjans ve yüzey oturmalarının, hem tünele hem deyüzeyde bulunan binalara zarar vermeyecek şekilde deformasyon 
kabul limit değerleri içerisinde kalması sağlanabilmektedir. Tünel açma çalışmaları esnasında tünelin konverjansa 
uğramasına izin vermek, konverjansın bir miktarının yeryüzüne zemin oturması olarak yansımasına neden olmaktadır. 
Şehirdışı tünelcilikte ve madencilik çalışmalarında tünel-galeri duraylılığında ve tahkimatta problem olmadığı sürece 
konverjans ve yüzey oturmalarının önemi yoktur. Yerleşim yerlerinin ve önemli yapıların yoğun olduğu şehiriçi tünellerinde 
ise zemin oturmalarını kontrol altındatutmak önceliklidir. Bu nedenle Boru Kemer (umbrella arch) Yöntemi dünya genelinde 
ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Türk tünelcilik tarihi açısından bir ilk olan İstanbul Metrosu Taksim – Yenikapı hattındaki boru kemer uygulamasını, yaşanılan 
sürecin öncesi ve sonrasını Soner Temel Mühendislik firmasının Genel Müdürü Öner Yılmaz ile konuştuk.

Umbrella Arch method is widely used in the world and Turkey. We will talk to Oner Yılmaz who is the general manager of Soner 
Temel Engineering, about umbrella arch works used in Taksim Yenikapı Metro tunnels
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Japonya’da birçok tünel projesinde, tünel ve yüzey emniyeti, verimlilik ve 
ilerleme hızı gibi performans verileri açısından başarısını kanıtlamış bir 
yöntem olarak karşıma çıktı.

Mühendislik öngörüsü olarak, Taksim-Yenikapı arasındaki metro 
çalışmalarında Boru Kemer Yöntemi’ninkullanılması gerekeceği kabulünden 
hareketle teklifimi hazırladım. Bizim teklifimiz doğal olarak yüksek çıktı ve 
çalışanı olduğum firma ihaleyi alamadı. Dolayısıyla bu projede Boru Kemer 
uygulama şansını bulamadık.

It was in 1988 while I was working in TEKFEN Construction Company and I was 
charged of checking  the tender documents given for Istanbul metro line, Taksim 
Unkapanı and Unkapanı Yenikapı Metro tunnels.

When I checked the documents I found out that it wouldn’t be a reasonable to 
apply the suggested excavation method which would be slow and difficult to 
apply.  As an alternative I suggested using Umbrella Arch method. 

All in all we couldn’t manage to win that tender, since we needed extra 
investment than the other companies. 

	 Peki daha sonra ne yaptınız? 
 Süreç nasıl devam etti?

 What did you do afterwards?  
 How did it continue?

I went to Italy in 1999 as an engineer of SonerTemel engineering  and ordered 2 

umbrella arch equipment from NCB even we didn’t know we would use it or not.

Konuya aşırı yoğunlaştığım ve problemi kafamda çözdüğüm için bu yöntemin 
Taksim – Yenikapı Projesi’nin inşaatında kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu 
düşünüyordum. Bu konu üzerindeki mühendislik öngörümün uzantısı olarak 
1999 yılında mensubu olduğun Soner Temel Mühendislik firması adına 
İtalya’ya giderek NCB firmasına 2 adet Boru Kemer makinası sipariş ettik. 
Boru Kemer Yöntemi’nin uygulanacağı kesinleşmeden 2 adet makinayı bizim 
makine parkımıza dahil ettik.

	 Boru Kemer Yöntemi’nin uygulanacağı  
 kesinleşmeden makine yatırımını 
 nasıl göze alabildiniz?
 How did you consider to buy this  
 equipment even you were not certain to use this 
 equipment in that project? 

Çok haklısınız. O tarihe kadar boru kemer makinaları sadece o uygulama 
için tasarlanmış makinalardı. Boru kemer yapmıyor iseniz o makinayı 
değerlendirme imkanınız olamıyor. Bizim böyle bir yatırım yapma lüksümüz 
olmadığı için hem tünelde boru kemer delgisi yapabilecek,hem de standart 
ankraj, mini kazık işlerini yapabilecek kabiliyetlere sahip bir makine 
tasarlayarak İtalyanlardan imalatını talep ettik. Yapımcı firma başlangıçta bu 
talebimize çok sıcak yaklaşmayarak standart makine satmak istedi. İki günlük 
müzakereler sonucunda yapılması konusunda mutabakata vardık ve Aralık 
1999 tarihinde iki adet makinamız Türkiye’ye geldi.

Well the equipment was only designed for umbrella arch method at that time. 
If you are not using that method, you couldn’t use that equipment for other 
purposes. We wanted to have a machine which could be used in umbrella arch, 
standard anchor and pile setting. After we designed a machine like this and 
ordered it  from Italian company.

	 Makinalar Türkiye’ye geldikten sonra  
 Boru Kemer Uygulaması yapma 
 imkanınız oldu mu?

 Did you start using the equipment  
 immediately after they arrived in Turkey?
Hayır. Hemen belirteyim makinalar geldikten sonra boru kemer yapabilme 
imkanımız olmadı. İlk boru kemer uygulamamızı Yenikapı tünellerinde 
Ekim 2000 tarihinde yaptık. O tarihe kadar özel tasarımlımakinalarımızı 
öngermeliankraj ve minikazık imalatları yaparak değerlendirme fırsatı 
bulduk.

No. We didn’t use immediately for umbrella arch method. Our first application 
was in October 2000 in Yenikapı. At that time we used them for anchors and piles.

	 Özel tasarımlı makinalarla boru kemer  
 uygulama fırsatı nasıl doğdu?

 How did you find the opportunity to use this 
 specially  designed equipment?
2000 yılı başında Yenikapı şaftından başlayan metro tünelleri çalışmaları ana 
hatlara ulaşılarak Unkapanı istikametine doğru devam ettirilmişti. Tünellerin 
örtü kalınlığı 15-20 m (değişken) olup tünel kazısı plastik kil, siltli kil 
zeminde gerçekleştirilmekte idi. Kil bantının üzerinde 10-14 m kalınlığında 
alüvyon ve yapay dolgu bulunuyordu. Bölgede kaçak, yapılaşma olduğundan 
ve düzenli bir atıksu-kanalizasyon şebekesi bulunmadığından sorun foseptik 
çukurları yardımı ile çözülmeye çalışılmıştı.Tüm bu olumsuz faktörlerin bir 
araya geldiği bölgede, bir hatta 50 m diğer hatta 100 m kazı desteklemesi 
yapıldı. Bu ilerlemelerin neticesinde tünelde 10-30 cm deformasyonlar 
meydana geldi. Tünelde aynanın 15 m gerisinde radyal çatlaklar oluşunca, 
çatlayan kısımlar iki takım iksadan oluşan ring kirişleri ile desteklenerek 
ayna kapatıldı ve uygulanan yöntemle tünellerin yapılamayacağına karar 
verilerek yeni arayışlara girildi. Önceden yapılmış ve deformasyonla proje 
hattına giren bölgeler daha sonra taranarak, uygun gabariye ulaştırıldı.

At the beginning of year 2000 they started to excavate Yenikapı tunnels and 
faced with 10-30 cm deformations. Besides they had radial cracks 15 m back of 
the tunnel face. Afterwards they started to look for a new solution for that tunnel

	 Bu gelişmeler NATM yönteminin bu proje 
 için yetersiz olduğunu ortaya koymuş oldu.  
 Çözüm arama süreci nasıl işledi?

 This case showed that NATM used in this  
 tunnel was insufficient in some cases. How it 
 was reached to the solution?
Doğrudur. Yaşanan olumsuzluklar uygulanan sistemin eksiklerini 
sorgulamamızı ve nasıl çözebileceğimize cevap aramamızı zorunlu hale 
getirdi.Uygulanan yöntem klasik Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi iken 
her iskanın deformasyonları incelendiğinde oldukça farklı oturmaların söz 
konusu olduğu gözlenmiştir. 60 cm aralıkla tesis edilen iksalarda öndeki ve 
arkadakine göre 10 cm farklı oturmalar her iksanın münferit çalışabildiğini, 
yükün kabuğa homojen yayılmadığını ve tahkimat kabuğunun kullanılan 
sürgü çubuğu ve diğer elemanları ile bu sonucu sağlayamadığı sonucuna 
varıldı. Bu noktadan hareketle, enine donatı elamanı iksalara ilave olarak 
daha dayanıklı ve yükü homojen yaymaya yönelik 1,5’’ sürgü çubuğu yerine 
4” etli borulardan boyuna donatı olarak da görev yapabilecek kemerin 
oluşturulabileceği düşünüldü.

Kapanmaları önlemek için alınacak önlemlere (bulon, gergi v.s) ayna destek 
göbeği engel olduğundan, göbeğin fonksiyonunu yerine getirmek üzere 
aynaya 140 mm çapında, 12 m uzunluğunda delik açılarak içerisine Ø 16’lık 
ST 3 donatı koyup, enjeksiyon şerbeti doldurularak oluşturulan Ayna Göbeği 
Destek Çivisi uygulamasının tasarlanabileceği öngörülmüştür. Ayna göbeği 
destek çivisinin optimum miktarının gözlemlerle netleştirilmesine karar 
verildi

Gerek boru kemer ve gerek zemin çivileri bindirmeli olacak şekilde tasarlandı. 
Bu uygulamanın projelendirilerek 1m hatta 15 m’lik deneme tünel kazı-
destekleme imalatı yapılarak, sonuçlarına göre devam edilip edilmeyeceğine 
karar verilmesi ilkesi benimsendi. Ekim 2000 tarihinde alınan bu karar 
Türkiye’de ilk Boru KemerYöntemi uygulanabilmesine yol açan gelişmeydi. 
Alınan karar İstanbul Metrosu Yenikapı Tünelleri’nde uygulama yapmak içindi 
fakat 2014 yılında tüm tünel ihalerinde Boru Kemer (UmbrellaArch) artık 
resmi bir pozdur. 

Umbrella arch was used together with soil nails in a pilot tunnel area of 15m in 
length. The attempt was successful and now this method has being successfully 
in all Metro projects in Istanbul.

	 Türk tünelcilik tarihi açısından ilk olan 
 uygulama nasıl yapıldı ve ne gibi  
 zorluklar yaşandı?

Üst yarıda 8 adet zemin çivisi yapılarak Hat 1’de km 4+653 den boru kemer 
uygulamasına başlamak üzere genişletme kazısına girildi. 12 derecelik 
açılma ile 3 m ilerlenerek tavanda 50 cm’lik genişleme sağlanacak şekilde 
40 adet 1 ½ inç boru süren çakıldı. 3 m ilerlemenin tamamlanması için son 
iksa kazısı sonrası iksa montajı esnasında tavanda yaklaşık 30 cm çapında 
bir delik oluşarak mırık kıvamında malzeme akmaya başladı. Bu hareket 
sonrası gerek içeriden, gerekse dışarıdan göçüğe müdahale edilmiş ve 
hareket durdurulduğunda tünel içerisinde 15 m yayılmış olarak 150 m³ mırık 
boşalması olmuş, tavandaki 30 cm çaplı açıklıktan yaklaşık 12 m et kalınlığı 
sonrası yüzeyde ters koninin çapı 10 m olacak şekilde çukur oluşmuştur.Bu 
olaya rağmen boşalma sonrası tünelde, destekleme yapılmış, tünelde ve tünel 
aynasında göbek çivileri sayesinde herhangi bir yıkılma olmamıştır. Sadece 
akışkan kilin oluşturduğu boşluk beton ve agrega ile dolduruldu. Bu durum 
çevrede yeni oturmalara neden oldu. Bu aşamada destekleme kabuğuna 
gelen yükün oldukça fazla olduğu kanaatine varılarak zayıf gelen 1 ½ inçlik 
süren borular yerine 4’ etli siyah boru yerleştirilmesine karar verildi. Hem 
yeterli genişletmeyi elde edecek kadar ilerlenemediği için hem de klasik 
yöntemle yapılan genişletmede tünel içi deformasyon fazla olduğu için ayna 
çizilerek 12 derecelik açı ile delinebilecek miktarda ve 6 m boyunda 4” boru 
yerleştirilmesine başlandı. Sonuçta 14 adet 6 m boyunda boru yerleştirilerek 
3 m ilerleme sağlandı. Bir sonraki etap projede olduğu gibi 6-8 derece açı 
ile 24 adet 9 m boyunda boru yerleştirildi. Devamında tüm etaplar 9 m boru 
yerleştirilerek ve 6 m ilerlenip 3 m bindirme bırakılarak uygulanmıştır.

Kazı 3 aşamada yapılmakta olup sıfır kotunda birleşecek, tavanda her iksada 
bir öncekinden 5 cm fark edecek şekilde çizilen çember ölülerine göre 
geometri oluşturuldu. İlk aşama + 2 kotunda, ikinci aşama ise -0,5 kotunda 
olacak şekilde kazılar yapıldı. İkinci ve üçüncü aşama iksaları standart olup 
ilk aşama iksaları her etap için 10 takım olarak genişleyen geometride imal 
edilerek yerine konuldu.

	 Uygulama sırasında boru kemerle birlikte 
 ayna göbeği destek çivilerine neden  
 ihtiyaç duydunuz?
Ayna destek göbeği kapanmaya karşı müdahale şansı vermediği için 
(gergi koyma-bulon çakma) bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak ve destek 
göbeğinin de görevini görmesi için aynaya  destek zemin çivisi uygulaması 
başlatıldı. Bu uygulama, orijinalinde fiber ankraj ile yapılmaktadır. Biz 
malzeme tedariğine bağlı sıkıntı yaşamamak için aynı çekme mukavemetine 
sahip 16 mm’lik donatı demiri kullanmaya karar verdik. Zemin çivisi adedini 
tespitte ise aynadaki gerilme sonrası çatlama ve kopmaların olmaması kıstas 
kabul edildi.

Kademeli olarak 16,12,8 adet zemin çivisi uygulandı. Zemin çivilerinin boyu 
12 m olup bindirme boyu 6 m olacak şekilde tatbik edildi. Zemin çivileri 
sayısı 8 adet olduğu anda bile göbekte kopmalar olmamıştır. Başlangıçta 
göbeğin yerine geçecek miktara kafi gözü ile bakıldığından, bu sayı yeterli 
görüldü. Ancak yüzeyde yapılan okumalar ile işin boyutunun sadece göbeği 
tutmaktan ibaret olmadığı tespit edildi. Şöyleki;

a) Yüzeyde ayna km’sinin yaklaşık 12 m ilerisinde yüzeyde oturmanın 
başladığı tespit edildi.

b) Bu oturmanın, ayna 6 m yaklaştığındaki değerlerin, zemin çivisi sayısı ile 
ters orantılı arttığı veya azaldığı tespit edildi.

c) Aynı durum tünel okuma noktasının altına geldiğinde de devam etti.

d) Tünelde iksa tesis edilen noktada oluşannihayi tünel için deformasyonun, 
iksa öncesi yüzeydeki oturma ile doğru orantılı olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak kazı öncesi yüzey oturması ancak kazı yapılan ayna 
formasyonunun konsalidasyonu ile ilişkili olduğu için göbek hareket etmeyip 
malzeme kaybı nedeni ile yüzeyde oturma minimumda tutulur ise tünel 
içi deformasyon  2 cm civarında tutulabilmektedir. Bu 2 cm’lik tünel içi 
deformasyon, geçilen kil formasyonunda ve Boru Kemer Yöntemi’ninmevcut 
parametrelerinde oluştuğuna göre, kazı öncesi yüzey oturmalarını kontrol 
altına alacak toplam oturma, yapıya zarar vermeyecek limitlerde tutulabilir. 
Bu durumda 16 zemin çivisi çakılarak Hat 2’de bina altından geçildi. 
Hiçbir yapısal çatlak oluşmadı. Hat 1’de 8 adet zemin çivisi uygulamasına 
geçildiğinde tünel içinde deformasyon 3- 4 cm, yüzeyde toplam oturma 9-10 
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 ÖNER YILMAZ KİMDİR?

WHO IS ÖNER YILMAz?
1956 Şavşat-Artvin doğumlu. İlkokulu  Susuz Köyü’nde, ortaokul  ve liseyi  Şavşat Lisesi’nde 
okudu. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği 
Bölümü’ne girdi. 1979 yılında lisans düzeyinde mezun oldu. 

1980 -1982 yılları arasında Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş MURGUL İşletme Müdürlüğünde 
saha mühendisi olarak görev yaptı. Askerlik görevi sonrası kamu görevine geri dönmeyerek 
özel sektörde kariyerini geliştirmeye başladı.

1982-1987 Ankara İçme Suyu Projesi Cinali Tünelleri İnşaatı

1987-1993 Şanlıurfa  Tünelleri İnşaatı

1993-1998 İstanbul Metrosu İnşaatı

Halen yeraltı yapıları ve temel mühendislik konularında uzman bir firma olan Soner Temel 
Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

“He was born in 1956 in Şavşat-Artvin. He was graduated from Hacettepe University in 1979 as 
Mining engineer.

He worked in Murgul copper mine, Cinali water tunnels in Ankara, Şanlıurfa water tunnels, 
İstanbul metro tunnels and currently in Soner Foundation Engineering as general Menager.  

He is also a memeber of executive committe of Turkish Tunnelling Society.”

cm’ye ulaştı. Zaten ilk iksa konuncaya kadarki sürede toplam 6 cm’ye kadar 
varan yüzey oturması oluştu

Bütün bu veriler ve pratik gözlemler sonrası, bina altından geçerken 16 adet, 
diğer yerlerde 12 adet zemin çivisinin uygun olacağı sonucu çıkarılmıştır.

Şehiriçi tünelciliğinde ayna göbeği çivilerinin önemli yer tuttuğu görülüyor.

Şehiriçi tünelciliğinde yüzey güvenliği, tünel içi güvenliğinden önce geliyor. 
Başka bir deyimle, yüzey güvenliğini garanti edecek tedbirler alındığında zaten 
tünel güvende demektir. Ayna göbeği destek çivilerinin sonuca etkilerini şöyle 
özetleyebiliriz;

a) Kazıöncesi yüzey oturmalarını denetleyen elaman olarak ayna göbeği destek 
çivileri kullanılmakta ve bunların sayısı arttıkça oluşturulan sürtünme 
kolonlarının miktarı oranında göbek yürümesi ve malzeme kaybı azalmakta 
ve sonucunda kazı öncesi yüzey oturması azalmaktadır. Bu durumu diş 
macunu tüpü ile açıklamak ister isek:

Ağzı kapalı diş macunu tüpünü sıkınca tüpte bir şekil değişikliği olmaz. Tüpün 
ağzı açılır ve sıkılırsa ağızdan çıkan macun miktarı ile orantılı tüpte çökmeler 
oluşur. Tünel aynası da tüpün ağzıdır. Eğer ağızdan malzeme kaybına izin 
verilmez ise yüzeyde kazı öncesi deformasyon oluşmaz.

b) Kazı yapılıp iksa tesis edilinceye kadar oluşan yüzey oturmasının miktarı, 
daha sonra devam eden tünel içi deformasyonunu doğru orantılı olarak 
etkilemektedir. Bu miktar ne kadar küçük tutulabilir ise, sonraki de o oranda 
küçük olmaktadır.

	 Bu tecrübeden sonra farklı projelerde de 
 bu yöntemi uygulama şansı buldunuz.  
 Uygulama sırasında yaşadığınız ilginç  
 durumlar oldu mu?
Evet böyle bir ilginçlik Marmaray Projesi’nde yaşadık. Marmaray Projesi 
kuyruk tüneli oldukça kötü bir formasyonda açılacaktı. Boru için 130 mm foraj 
yapılarak, içerisine 114 mm çapında boru sürülmek ve enjeksiyon şerbeti ile 

borunun içerisi ve boru ile delik arası boşluk doldurulmakta idi. Bu doldurma 
işlemi yapılıncaya kadar geçen süre bile yüzeyde toleransların üzerinde 
oturmalara sebep oldu. Bu sonuçları görünce, formasyonun da uygun olması 
sayesinde borunun ucundan iki metrelik kısmına 1cm kalınlığında lamayı sarıp 
kaynatarak ahşap vidası gibi forajsız çakılabilecek bir elaman ürettik. Bu boruya 
Vida Tipi UmbrellaArch Borusu ismini verdik. Bu uygulama ile bir rauntda 12 
m3foraj yapılmadan işlem gerçekleştirilmiştir. Foraj yapılmadığı gibi, boru 
hacmi kadar konsolidasyon gerçekleştirilerek, hem yüzey oturmaları kontrol 
edildi, hem de tünel çevresindeki zemin daha konsolide hale getirilmiş oldu.  

	 Tünelcilik Derneği hakkındaki  
 düşünceleriniz nelerdir? 
 You are executive member of Turkish  
 Tunnelling Society. What do you think about  
 the activities about Turkish Tunnelling   
 Society?

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak derneğimizin geleceği 
hakkındaki görüşlerim şöyledir. Tünelcilik, Türkiye’nin topoğrafikyapısı itibarı 
ile ülkenin altyapısının modernleştirilmesinde ciddi bir ihtiyaç. Ayrıca şehir 
içi ulaşımlarda metroların fonksiyonu tartışılmaz. Böyle büyük bir sektörün 
bileşenlerini kucaklayan dernek, bileşenlerinin teknik, bilimsel, idari ve yasal 
mevzuat konularındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında önayak olan mesleki bir 
sivil toplum örgütü olarak üzerine düşeni yapacak biçimde yapılanmalıdır.

Daha işin çok başında olan derneğimizin, kendisinden beklenen hizmetleri 
verebilir duruma gelmesi için ciddi altyapı ihtiyaçları vardır. Potansiyel 
imkanların iyi yönetilmesi ile çok kısa sürede önemli bir meslek örgütü 
olacağını düşünmekteyim.

Turkish Tunnelling Society was founded after big demand from the tunneling 
industry. Big achievements were obtained in a short time with more than 400 
members, one big symposium, 3 short courses and good relationships with other 
unneling societies.

www.cleancoalforum.org
27-28 MART | MARCH 2O15

DÜZENLEYEN

www.stu-d.org

SÜrDÜrÜLEbİLİr ÜrEtİm vE tÜkEtİm DErNEğİ - (SUt-D)
Koray TUNCEr | Genel Sekreter
Tel: 0312 440 41 55 • Faks: 0312 440 41 54 • Mobil: 0533 405 56 71
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1 PROJENİN TANIMI

Büyükçekmece Atık Su Tüneli bölgede yer alan 
ve çevre kirliliğine sebep olan atık suların top-
lanması ve arıtma tesisine ulaştırılması amacıyla 
tasarlanan proje çerçevesinde inşa edilmekte-
dir. Tünel projesinin toplam uzunluğu 6,09 km 
olup Büyükçekmece gölünün kıyısına yaklaşık 500 
metre mesafe ile paralel olarak konumlandırıl-
mıştır. Büyükçekmece Atık Su Tüneli 3 şaft olarak 
projelendirilmiştir. Giriş şaftı ile orta şaft arasın-
daki mesafe 2649 m ve orta şaft ile varış şaftı 
arasındaki mesafe ise 3454 m’dir. Tünel kazı çapı 
3450 mm’dir. Tünelin ikinci kaplamasının tamam-
lanmasının ardından elde edilecek nihai çap 2600 
mm’dir. Tünel güzergâhının uydu görünümü Şekil 
1’de verilmiştir.

Tünelin açılmasında Lovat marka EPB tünel açma 
makinesi kullanılmaktadır. Makinenin teknik özel-
likleri Çizelge 1’de verilmiştir. TBM’in kesici kafa-
sında 21 adet kazıcı uç (ripper), 24 adet sıyırıcı ve 
göbek kısmında büyük kama (burun) yer almakta-
dır. Kesici kafanın genel tasarımı Şekil 2’de görül-
mektedir. Projede kullanılan makine daha önce 
Gürpınar Atıksu Tüneli (5227 m) ve Firüzköy Atıksu 
Tünelinin (3770 m) inşasında faaliyet göstermiştir.

2 BÖLGENİN JEOLOJİSİ

Çalışma alanı içerisinde hâkim olan jeolojik for-
masyonlar Gürpınar, Çukurçeşme, Güngören ve 
Bakırköy formasyonlarıdır. En altta Eosen yaşlı 
Kırklareli formasyonu yer almaktadır. Bu formas-
yonun üzerinde Oligosen yaşlı, başlıca sert kil 
ve kiltaşlarından oluşan, az oranda silt ve kum 
ardalanmalarının gözlendiği Gürpınar formasyonu 
bulunmaktadır. İnceleme alanın jeoloji haritası 
Şekil 3’te sunulmuştur. 

Proje kapsamında yer alan güzergah içerisinde 
ise karşılaşılan formasyon Gürpınar formasyonu 
olarak tanımlanmıştır. Yüzeye çok yakın seviyelerde 
ise Alüvyon oluşumlar bulunmaktadır. Gürpınar 
formasyonunun Üst seviyeleri kireçtaşı arataba-
kalı kiltaşı, silttaşı ve kumtaşı ardalanmalarından 
oluşur. Büyükçekmece gölünün kuzeybatısından 
itibaren Mimarsinan, Güzelce, Türkoba ve Karaağaç 
köyleri arasında geniş alanlarda yüzeylenmeler 
yapar.

Gürpınar formasyonu sarımsı gri, kahvemsi gri 
renkli mikalı kumtaşları ile ardalanmalı gri renkli 
marn, kiltaşı ve linyit bantlarından oluşmaktadır. 
Kil oranının artması ile marn, killi marn, kil ve 
şeyle geçilir. Kil, tabakalı mavi-yeşil renklidir ve 
çok plastik ile az plastik arasında değişen özellik 
göstermektedir.

Proje öncesi yapılan etüt çalışmalarında killi zonla-
rın SPT N30 değerinin 14 – Refü arasında değiştiği 
saptanmıştır. Bu zonlar üzerinde yer alan alüvyon-
larda N30 değeri 5 – 43 arasında değişmektedir. 
Gürpınar formasyonuna ait kil birimlerin doğal su 
içeriği %20 ile %32 arasında dalgalanmaktadır. 
Alüvyon birimlerde ise doğal su içeriği %30 - %35 
arasında yer almaktadır. Tünel güzergahı üzerinde 
kazısı yapılacak olan zeminlerin plastisite indisinin 
%20 ile %40 arasında değişim göstereceği etüt 

çalışmaları ile belirlenmiştir. Kazısı yapılan alüv-
yon zemin ve Gürpınar formasyonu birimlerine ait 
bazı büyüklükler Çizelge 2’de verilmiştir.

Az plastik kil zonları içerisinde kömür bantları yer 
almaktadır. Kazı faaliyetleri sırasında rastlanan 
kömür parçaları numune olarak alınmış ve analize 
gönderilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kazılan 
kömürlerin düşük kalori ve sülfür içeriği değerleri-
ne sahip genç oluşumlu linyitler olduğu belirlen-
miştir. Metan ve hidrojen sülfür riskine karşı TBM’e 
erken uyarı sistemi yerleştirilmiştir. Gaz ölçüm 
sistemi (Lel, H2S, CO ve O2) verileri bilgisayara 
aktarılarak sürekli kayıt altına alınması sağlanmış 
ve geriye dönük haftalık ve aylık raporlar halinde 
derlenmiştir.

Şekil 1. Tünel güzergahının uydu görünümü

Çizelge 1. TBM’e ait teknik özellikler

Marka Lovat

Model RMP 136SE 19500

Kazı Çapı 3450 mm

Kafa Dönüş Hızı 0 – 6,2 RPM

Keskiler 21 Ripper, 24 Sıyırıcı,  
 Göbekte Büyük Burun

Tork Kapasitesi 734 kN.m @ 5,2 RPM 
 (yumuşak zemin)

Yönlendirme Silindiri Sayısı 8

Yönlendirme Silindiri Baskı Kapasitesi 140 ton/silindir

Yönlendirme Silindiri Stroğu 100 mm

İtki Silindiri Sayısı 12

İtki Silindiri Stroğu 1800 mm

Toplam İtki Kapasitesi 1380 ton  
 (115 ton/silindir)

Bant Konveyör Hızı 100 m/dak (maksimum)

Bant Konveyör Kapasitesi 180 m3/saat

Segment Eni 1 m

Segment Kalınlığı 20 cm

Şekil 2. Kesici kafanın genel görünümü

Şekil 3. İnceleme alanının jeoloji haritası

Çizelge 2. Kazısı yapılan zemine ait bazı büyüklükler

Zemin Türü Gürpınar Fm. Alüvyon

Su İçeriği (%) 20 - 32 30 - 35

Likit Limit (%) 37 – 67 45 - 75

Plastik Limit (%) 22 - 31 23 - 33

Plastisite İndisi (%) 15 - 36 21 - 41

SPT N30 14 - Refü 5 - 43

Serbest Basınç (kg/cm2) 0,6 – 1,5 1,2

Kohezyon (kg/cm2) 0,3 – 0,9 0,2

İçsel Sürtünme Açısı 5 - 9 9

3 KAZI SİSTEMİ

Proje boyunca konsolide ve su içeriği düşük killi 
zonlarda çalışılmıştır. Kazı faaliyetleri açık EPB 
modunda gerçekleştirilmiş ve kesici kafada her-
hangi bir basınçlandırma yapılmamıştır.

Kazı esnasında karşılaşılan en büyük zorluk kesici 
uçlar tarafından sökülen ve fıskiyeler ile ıslatılarak 
bulamaç formuna gelen hafriyatın kafa içerisine, 
helezon sistemine ve buradan da bant konveyöre 
nakli esnasında yaşanmıştır. Bu problemin çözü-
müne yönelik olarak zemin koşullandırma sistemi 
gözden geçirilmiş ve yapılabilecek iyileştirmeler 
değerlendiril-miştir. Tork, itki (thrust) ve ilerleme 
miktarları sürekli olarak gözlem altında tutul-
muştur. Dişli sistemleri ve motorları aşırı yükten 
korumak amacıyla önceden belirlenen 2,8 – 3,2 
RPM arası kafa dönme hızı proje boyunca sabit 
tutulmuştur. İlerleme miktarının çok düştüğü ve 
kazı sürelerinin uzadığı nadir bölgelerde kesici 
kafanın rotasyon hızı 1,9 – 2,4 RPM arasına indiri-
lerek fazladan tork gücü elde edilmesi sağlanmış 
ve bu sayede ilerleme miktarı ve kazı sürelerinde 
iyileşmeler gözlenmiştir.

Projede kullanılan TBM’de zemin koşullandırma 
kesici kafadan kazı arınına 3 hattan köpük veril-
mesi ile gerçekleştirilmektedir. Proje süresince 
zemin koşullandırıcı kimyasal olarak İksa Beton ve 
Yapı Kimyasalları firmasının ürünü olan Exfoam 
1 kullanılmıştır. Basınç hattından gelen su GCS 
(Ground Conditioning System) ünitesinde 3 hatta 
ayrılmakta ve kimyasal tankından gelen kimyasal 
ile karıştırılmaktadır. Kesici kafada arına püskür-
tülmeden hemen önce 6,9 bar basıncında hava 
ile karıştırılarak köpük oluşumu gerçekleştirilmek-
tedir. Proje esnasında uygulanan zemin koşullan-
dırma sistemi ve uygulamasına ait teknik veriler 
Çizelge 3’te verilmiştir.

ÖZEt
Büyükçekmece Atık Su Tüneli bölgede yer alan ve çevre kirliliğine sebep olan atık suların toplan-
ması ve arıtma tesisine ulaştırılması amacıyla tasarlanan proje çerçevesinde inşa edilmektedir. 
Tünelin açılmasında Lovat marka EPB tünel açma makinesi kullanılmaktadır. Proje kapsamında 
yer alan güzergah içerisinde karşılaşılan formasyon Gürpınar formasyonu olarak tanımlanmış-
tır. Bu bildiride projenin ve tünel açma makinesinin teknik detayları sunulmuş, proje boyunca 
karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler tartışılmış, kazı performansının değerlendirilmesi 
yapılmıştır.

AbSTrACT
Buyukcekmece Waste Water Tunnel is being constructed under the project which was designed 
to collect and then transport hazardous waste waters of the region to the water treatment plant. 
The tunnel is being excavated with an EPB tunnel boring machine (TBM) manufactured by 
Lovat. Geological formation which lies on the tunnel route was defined as Gurpınar formation. 
In this paper, technical details of the project and TBM were presented, encountered problems 
and solutions applied were discussed, and excavation performance of the TBM was analyzed.

ı.s. Bınen, v. KUrUyer
ÖzTAŞ İNŞAAT İNŞAAT MALzEMELErİ TİCArET A.Ş., İSTANbuL, TÜrKİyE

BüyüKÇeKMece ATıKsU Tünelİ 
Projesİnde TBM UygUlAMAsı

TbM APPLICATIoN IN buyuKCEKMECE 
wASTE wATEr TuNNEL ProjECT
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Şekil 4. Helezondan gelen su ile biriken kum

Şekil 5.  Aşırı miktarda su ve kum geliri

Burada karşılaşılan durum İstanbul gibi karmaşık 

jeolojiye sahip bir şehirde veya Gürpınar formasyo-

nu gibi sık ve değişken ardalanmaların olduğu jeo-

lojik ortamlarda proje öncesi etüt çalışmalarının 

önemini ortaya koymaktadır. Kazılabilirlik ve tünel 

stabilitesi kadar yer altı suyunun durumu da etüt 

çalışmalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir 

husustur. Ani ve kısa değişimleri önceden belirle-

mek yer altı çalışmalarında her ne kadar sürekli 

mümkün olmasa da her zaman en kötüsüyle karşı-

laşmaya hazırlıklı olunmalıdır.

5 KAZI PERFORMANSININ ANALİZİ

Büyükçekmece Atıksu Tüneli inşaatının kazı aşa-

masında kazı ve üretim performansının değerlen-

dirilmesi ve takip edilmesine yönelik olarak vardi-

ya verimi (%) ve makineden faydalanma süresi (%), 

ilerleme miktarı (penetration rate, mm/dak), aylık 

ve günlük ilerlemeler (m) değerlendirilmiştir.

Tünel projesinin ilk aşamasında yer alan 2649 

metrelik mesafenin kazısında kazı nakliyatında 

makas sistemi kurulmamış ve kazı nakli tek loko-

motif ile gerçekleştirilmiştir. Ortalama lokomotif 

hızı 2,5 m/s ile 4 m/s arasında değişmektedir. 

TBM tünel içerisinde ilerledikçe kazı nakli için 

gereken toplam süre de artmaktadır. Artan nakil 

süresine bağlı olarak makineden faydalanma oranı 

düşecektir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen planlı bakımlar 

ve plansız ortaya çıkan arızalar kazı performansını 

ve üretimi etkileyen başka bir önemli unsurdur. Bu 

unsurların aylara göre değişimi Şekil 6’da temsil 

edilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen kazı 

faaliyetlerinin ölçülen bazı performans parametre-

leri Çizelge 4’te özetlenmiştir. Aylık yapılan üretim 

ve günlük ilerlemelerin aylara göre değişimi Şekil 

7’de sunulmuştur.

En iyi üretim rakamlarının yakalandığı ay Mart 

olarak görülmektedir. Mart ayı aynı zamanda tek-

nik problemlerin de en az yaşandığı aydır. En iyi 

ilerleme miktarı (166,6 mm/dak) ise Nisan ayında 

sarımsı açık kahverengi kumlu litolojinin kazısında 

elde edilmiştir.  En iyi günlük ilerleme ise Şubat 

ayında 23 metre olarak elde edilmiştir. Şubat ve 

Mart ayları içerisinde makineden faydalanma oranı 

%45 -%50 olarak saptanmıştır. Ancak tünel içeri-

sindeki ilerlemeye bağlı olarak kazı nakil süresinin 

artması ile makineden faydalanma oranı düşmüş 

ve proje ortalaması olarak %25 dolaylarında sabit-

lenmiştir.

Şekil 6.  Bakım ve arıza faaliyetlerinin aylara göre dağılımı

Çizelge 4. Kazı faaliyetlerine ait bazı performans parametreleri

Ortalama Makineden Faydalanma Oranı (%) 25

Ortalama İlerleme Miktarı (mm/dk) 47,9

En İyi İlerleme Miktarı (mm/dk) 166,6

Ortalama Aylık İlerleme (m) 319,6

En İyi Aylık İlerleme (m) 427

Ortalama Günlük İlerleme (m) 10,6

En İyi Günlük İlerleme (m) 23

Şekil 7.  Aylık ve günlük üretim verileri

6 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri A.Ş bünyesin-

de gerçekleştirilen Büyükçekmece Atıksu Tüneli 

Projesi halen devam etmekte olup, projenin işleyişi 

içerisinde bilimsel yöntemlerden mümkün olan en 

üst seviyede faydalanılması ilke olarak benimsen-

miştir. Üretimin sistematik olarak kontrol edilmesi 

ve bilimsel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi 

ile iyileştirmeler sağlanmış ve sağlanmaya devam 

etmektedir.

Ülkemizde hızla artan altyapı ve ulaşım projeleri 

tünelcilik faaliyetlerinin gelişmesine vesile olmak-

tadır. Tünelcilik uygulamalarının artması ile kaza-

nılan pratik tecrübe ve birikimler bilimsel ve sis-

tematik çalışma ilkeleri ile birleştiğinde Türkiye’de 

tünelcilik dünya ile eş konuma yükselecektir. İnşaat 

ve özellikle tünelcilik sektöründe yurtdışında ger-

çekleştirilen faaliyetlerin son yıllarda gösterdiği 

artış bu gelişmenin açık bir göstergesidir.

TEŞEKKÜRLER

Başta Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş 

yönetimi olmak üzere Büyükçekmece Atıksu Tüneli 

Projesi Proje Müdürü Sayın Adnan Yıldız’a, Şantiye 

Şefi Osman Sürmen’e, Tünel Sorumlusu Atakan 

Leventyürü’ye, Harita Mühendisi Faruk Şahin’e ver-

dikleri destekten ötürü teşekkür ederiz. Söz konusu 

çalışmada emeği geçen TBM Operatörü Üzeyir 

Çapaklı’ya teşekkür ederiz. Proje boyunca beraber 

çalıştığımız bütün çalışma arkadaşlarımıza ve tüm 

Öztaş Tünel ekibine göstermiş oldukları üstün gay-

ret ve emeklerinden ötürü teşekkür ederiz.
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Çizelge 3. GCS teknik verileri

GCS Hat Sayısı 3

GCS Su Kapasitesi 284 lt/dak

Kimyasal Tipi  Exfoam I

Kimyasal Miktarı 6 lt/m (0,3 lt/dak)

Kimyasal Çözeltisi  284,3 lt/dak

Hava Basıncı  6,9 bar

Kimyasal Oranı % 0,1

4 PROJE ESNASINDA KARŞILAŞILAN BAŞLICA 
SORUNLAR VE UYGULANAN ÇÖZÜMLER

4.1 Eşanjör Sorunu

Tünel açma makinesinin montajı ocak ayında ger-

çekleştirilmiştir.  TBM tünel içerisinde 400 m kadar 

ilerleme yaptıktan sonra periyodik kontrol amaçlı 

gerçekleştirilen yağ analizlerinde hidrolik yağ içe-

risinde %0,3 su ve %0,2 tortu tespit edilmesiyle 

eşanjörde kaçak olduğu belirlenmiştir.

Kaçak sebebiyle hidrolik yağa su ve suya da hid-

rolik yağ karışmaktadır. Hidrolik yağda bulunan 

su ve tortu yağın özelliğini bozmakta ve makine 

performansını düşürmektedir. Aynı zamanda uzun 

vadede hidrolik sistem üzerinde yer alan motor 

ve pompalara zarar verme riski oluşturmaktadır. 

Eşanjörün soğutma becerisi de azalmaktadır.

Sorunlu eşanjörün değiştirilmesi ve yeni eşanjörün 

adaptasyonu için makine üzerinde bir takım ufak 

modifikasyonlar gerçekleştirilerek arızalı eşanjör 

değiştirilmiştir. Hidrolik yağ tamamen yenilenmiş 

ancak hidrolik yağ içerisindeki su motor, piston 

ve pompa sistemlerinde cidarlara yapışma yaptı-

ğından sistem sudan tamamen arındırılamamıştır. 

Yine de su ve tortu içeriğinde düşüş sağlanabilmiş, 

böylelikle hidrolik yağ içerisindeki su ve tortu 

düzeyi kabul edilebilir düzeye indirgenmiştir. Bu 

sayede karşılaşılan problem aşılmış ve üretim 

süreci normal seyrinde devam etmiştir.

Karşılaşılan bu sorun zaman kaybı ve maliyet 

doğurmuştur. Özellikle makine tünel içerisindeyken 

ve proje devam ederken müdahale imkânlarının 

kısıtlı olması çözüm üretmede güçlük yaratmak-

tadır. Bu nedenle makinenin periyodik yağ kont-

rollerinin ve eşanjörün rutin kontrollerinin ne 

denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. 

Özellikle kış aylarında veya soğuk iklimlerde yapı-

lan montaj çalışmalarında donma riskine karşı 

önlem alınmalı, soğuk hava koşullarında yapılan 

montajların ardından rutin yağ kontrolleri daha sık 

yapılmalıdır.

4.2 Redüktör Arızası

Tünel inşaatı sırasında kazısı yapılan zemin içe-

risinde sık sık iri çakıl ve kayaç parçalarına rast-

lanmıştır. Tünelin 1813–1830. metrelerinin kazısı 

sırasında kesici kafada yer alan kesici uçlar iri 

kayaç parçalarına takılmıştır. 1831. metrenin kazı-

sında kafa tork ve rotasyon hızı değerlerinde 

ani düşüşler baş göstermiştir. Yapılan incelemede 

kesici kafanın tahrik hattında yer alan ve ana diş-

liyi tahrik eden 6 redüktörden bir tanesinin hasar 

aldığı belirlenmiştir. Arızalı redüktörün yağında 

çapak ve metal parçaları gözlenmiştir. Hasarlı 

redüktör sökülerek ve yedeği ile değiştirilerek 

sorun giderilmiştir. Redüktörden kopan metal par-

çaların diğer dişli ünitelerine veya ana dişliye 

olası zarar verme riskine karşı tüm sistem gözden 

geçirilmiştir. Herhangi bir sorunla karşılaşılmamış, 

üretim normal sürecine kazandırılmıştır.

Özellikle iri çakıl ve kayaç parçaları içeren zemin-

ler tahrik sisteminde yer alan mekanik unsurlar 

için risk teşkil etmektedir. Yüksek tork ve itme kuv-

vetleri ile yapılan kazılarda kesici kafaya takılma 

sebebiyle aniden gelen yükler keskilerde ve/veya 

dişli sistemlerinde ciddi hasar yaratabilmektedir. 

Böylesi bir durumda ya keski kırılarak helezon 

içine alınmakta ve sıkışmaya neden olabilmekte 

ya da gelen yük ana dişli üzerinden daha zayıf 

olan redüktörlere aktarılarak redüktörlerde hasara 

neden olabilmektedir. Redüktör dişlilerinde kırıla-

rak kopan metal parçalar tüm dişli sistemlerinde 

ağır hasar bırakabilmektedir. Bu tip arızaların ona-

rımı hem maliyetli olmakta hem de ciddi zaman 

kayıpları yaratabilmektedir. Bu sebeple çakıllı veya 

molozlu zeminlerde düşük kafa rotasyon hızların-

da ve yüksek tork ve itme değerlerine varmayan 

kontrollü kazılar yapmak uzun vadede düşünüldü-

ğünde daha faydalı olabilmektedir.

4.3 Kum Deşarjı

Büyükçekmece Atıksu Tüneli Büyükçekmece gölü 

kıyısını takip eden bir güzergahta, göl seviyesine 

çok yakın bir kotta inşa edilmektedir. Zemin kotu 

ile tünel akar kotu arasındaki mesafe giriş şaftında 

yaklaşık 3 metredir. Zemin kotu ile akar kot ara-

sındaki fark topografyaya bağlı olarak 38 metreye 

kadar çıkmakta ve orta şaftta tekrar 3 metreye 

inmektedir.

Proje boyunca karşılaşılan genel jeolojik yapı 

plastisitesi ve geçirimsizliği yüksek killi zonlardan 

oluşmaktadır. Özellikle derinliğin artması ile kon-

solide olan kil oldukça geçirimsiz bir yapıya bürün-

mektedir. Tünel inşası sırasında kazısı yapılan açık 

kahverengi renkli, göreceli olarak az plastik ve 

silt-kum içeriği yüksek ardalanma zonlarının (kum 

merceklerinin) bölgede yer alan yer altı suları için 

akış bölgeleri oluşturduğu gözlenmiştir. Bu zonlar 

suya doygun bir yapıdadır. 

Tünelin 1250 – 1500 metreleri arasında açık kah-

verengi renkli silt-kil ve kum karışımı bir litolojiye 

rastlanmıştır. Projede kullanılan TBM açık modda 

kazı yapmaktadır. 1441. metrenin kazısı tamam-

landığında helezondan su geliri tespit edilmiştir. 

Helezon ile bant geçişinin olduğu kısımda su ile 

birlikte kum ve silt geldiği ve birikme yaptığı belir-

lenmiştir (Şekil 4).

Biriken malzemenin temizlenmesi için helezon 

kapakları kapatılmış ve temizleme işlemi yapılarak 

makine kazıya hazır hale getirilmiştir. Bu esnada 

helezon içerisinde basınç birikmesi gerçekleşmiş 

ve helezon çıkış basıncının 3bar değerine ulaştığı 

gözlenmiştir. Kazıya girildiğinde ise helezondan 

çok yüksek miktarda su ve kum geliri gerçekleşmiş, 

zaman zaman püskürmeler yaşanmıştır (Şek. 5).

Kazı arını, yer altı su tablasının altında kalan kumlu 

zeminlerde beklendiği üzere kendiliğinden kesici 

kafaya ve tünel içerisine akma eğilimine geçmiştir. 

Aşırı miktarda su ile birlikte çamur halinde gelen 

kum tünel içerisinde pompa kullanımını ile tahliye 

edilmiştir.

Sorunun çözümüne yönelik yapılan değerlendir-

meler ve etüt çalışmalarında risk oluşturan kum 

içeriği çok yüksek zonun 3–4 metre ile sınırlı 

olduğu anlaşılmıştır. Yüzeyde herhangi bir yapı 

bulunmadığından kum merceği üzerine enjeksi-

yon yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Makinenin 

motor ve elektrik sistemlerinde suya karşı önlem 

geliştirilmiş ve makine içerisine biri kafada şilt 

içerisinde ve biri de helezon bant geçişinin hemen 

altında olmak üzere 2 adet 11 kW’lık çamur pom-

pası yerleştirilmiştir. Helezon altındaki pompanın 

çıkışı hafriyat kovalarına verilerek kazı tamam-

lanmıştır.

1442 – 1445 metre arasında yapılan kazılarda kum 

içeriği giderek azalmış ve arazi basıncı dengelen-

miştir. Kil ve silt içeriğinin tekrar artması ile sorun 

ortadan kalkmıştır. Bundan sonra yapılan kazılarda 

yüzeyde fark edilir bir deformasyon veya tünel 

içerisinde riskli bir durum söz konusu olmadan 

normal üretim devam etmiştir. Su geliri ise yaklaşık 

60 metre kadar devam etmiştir.

Muhtemelen, geçirimsiz tabakalar arasında kalan 

suya doygun kumlu bölge üzerindeki yük sebebiyle 

sıkışmış ve yüksek bir arazi basıncına kavuşmuştur. 

Bu bölge delindiğinde basıncın yüksek olduğu kazı 

aynasından basıncın düşük olduğu tünel içerisine 

doğru tahliye başlamıştır.
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BATıKenT-sİncAn MeTro HATTı AÇıldı
BaTikenT-SinCan MeTro line

Başkent Ankara’da Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nca inşası ve test sürüşleri 
tamamlanan Batıkent-Sincan metrosu şubat 2014 
tarihinde hizmete girdi

Batikent Sincan Metro Line (M3) was opened to public use in February 2014 after the test drives in capital city of 
Ankara. According to the project contract, the deadline for project was at the end of 2014 including signalization 
and electro mechanic works. Fortunately, contractor company Comsa-Acilim Joint Venture completed the M3 line 
in 12 February 2014 as being 11 months ahead of the schedule.

Ankaralıların uzun zamandır heyecanla beklediği 
yeni metro hattının test seferlerine yaz aylarında 
başlanmıştı. Sincan Harikalar Diyarı Anfi Tiyatro’da 
gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül,  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya 
Başbakanı MarianoRajoy’un birlikte açılışını yaptığı 
Sincan-Batıkent Metrosu 11 istasyondan oluşuyor.
Açılış törenine Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanı Lütfi Elvan ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek de katıldı. Kızılay-Batıkent 
metro hattına entegre bir şekilde çalışacak Sincan-
Batıkent Metro hattında bulunan istasyonlar;  
Batımerkez, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman 
1-2, Eryaman 3, Devlet Mahallesi, Fatih, GOP, 
Törekent 1 ve OSB.

Batıkent-Sincan Metro Hattı’nın yapım çalışmalarına 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat 
2001 tarihinde başlanmıştı. Batıkent -Törekent 
arasında 15 bin 630 metre hat ve 11 istasyon 
olarak projelendirilen ve maddi imkansızlıklar 
nedeniyle yarım kalan söz konusu hattın yapım 

işi,  25 Nisan 2011’de imzalanan protokolle 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 
devredilmişti. Bakanlığın yaptığı yeni bir ihale ile 
15.5 km.’lik hattın yapım işini Comsa ve Açılım 
İnşaat Ortak Girişimi üstlendi. 

Batıkent – Sincan (M3) Metrosu yapım sözleşmesi 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek, Alt Yapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Kuşanoğlu, Açılım İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Sezai Açık ve Comsa Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Jose Miarnau’nun katıldığı törenle 
9 Şubat 2012 tarihinde imzalanmıştı. Yer teslimi 
28 Şubat 2012’de yapılan hattın inşaat kısmı 
tamamlama işi ihale bedeli 110 milyon 612 bin 
560 TL idi. İnşaat kısmının tamamlanma tarihi 27 
Şubat 2014 olan Batıkent-Sincan Metro Hattı’nın,  
elektromekanik ve sinyalizasyon dahil bitiş 
tarihi 2014 sonu olarak öngörülüyordu. Projenin 
tamamını üstlenen Comsa-Açılım Ortaklığı 12 
Şubat 2014 tarihi itibariyle Batıkent-Sincan (M3) 

hattı projesini öngörülen tarihten 11 ay önce 
tamamlama başarısını gösterdi.

Batıkent-Sincan M3 hattıyla beraber Kızılay-Çayyolu 
M2 hattının işlerini de yürüten Comsa-Açılım 
ortaklığındaki İspanyol firma Comsa;  İspanya’nın 
inşaat sektöründeki en büyük firmalarından birisi 
olarak gösteriliyor. Comsa İnşaat’ın bağlı olduğu 
Comsa Holding, 1,7 milyar Euroluk iş hacmi ve 8.500 
kişilik ekiple Almanya, Andorra, Cezayir, Arjantin, 
Avustralya, Brezilya, Şili, Çin, Ekvador, İspanya, ABD, 
Fransa, Letonya, Litvanya, Fas, Meksika, Panama, 
Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Uruguay 
ve Türkiye’nin aralarında bulunduğu toplam 25 
ülkede faaliyet gösteriyor. İspanyol firma Comsa, 
Bursa’daki 7 km’lik hat üzerine 13 istasyon inşaası, 
bakım servisleri, sinyalizasyon ve elektrik sistemini 
kapsayan tramvay projesini de yürütüyor. Bununla 
birlikte Gaziantep’teki 6,5 km ve 8 istasyonu 
kapsayan 3. tramvay hattı projesini de Comsa 
yürütüyor. 

Kaynak: www.ego.gov.tr
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TürKİyenİn İlK TünelcİlİK fUArı
TURKEY’S FIRST TUNNELING FAIR

Boğaz otoyol tünel geçiş projesi çoktan başladı bile, 
14 Bar basınç altında açılacak tünelde kullanılacak 
makine bir teknoloji harikası.Sadece İstanbul 
değil tüm Türkiye karayolu ve demiryolu projeleri 
kapsamında bir tüneller ağı ile örülürken, yapımı 
gündemde olan 1000’e yakın HES projesinin önemli 
bir kısmında da tüneller bulunmaktadır. Zorlu 
şartlarda açılan tüneller birçok yan kuruluşları bir 
araya getirirken, Türkiye yerli ve yabancı firmaları 
belirli noktalarda buluşturarak bir odak noktası 
haline gelmiştir.

Yeraltı teknolojileri ve bunun paralelinde ilgili 
kuruluşlar o kadar hızlı gelişmeler karşısında kaldı 
ki belirli zamanlarda bu kuruluşları bir araya getirip 
ürünlerini sergiledikleri, sorunlarını tartıştıkları, 
yatırım ve işbirliği bağlantılarının yapılabileceği 
ortamları oluşturmak büyük bir önem kazanmıştır. 
Bu düşüncelerin paralelinde Tünel Yapım 
Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 28-31 Ağustos 
2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilecektir.

Tunnel Expo Turkey - Tünel Yapım Teknolojileri 
ve Ekipmanları Fuarı Türkiye’de düzenlenen ve 
sadece tünelkazısıve yeraltı inşaatı alanına yönelik 
benzersiz bir fuardır. Bu sebeple fuarda, yüksek 
kalite arayan ve alanında uzman profesyoneller 
ve şirketler yer alacaktır. Tunnel Expo Turkey’in 
sunduğu aktivite ve hizmetlerin kalitesi, Tünelcilik 
Derneği’nin teminatı altındadır. İstanbul Fuar 
Merkezi modern fuar alanı, konumu, etkileyici sergi 
salonları, çok sayıda konferans salonu ve geniş dış 
mekan sergi alanlarının yanı sıra inşaat sektöründe 
sahip olduğu geleneği ile bu fuar için en uygun 
sergi alanı olması sebebiyle tercih edilmiştir.

Tunnel Expo Turkey’e katılması beklenen ziyaretçiler 
arasında çeşitli sektörlerden profesyoneller ve 
uzmanlar yer almaktadır. Tunnel Expo Turkey’i 
dünyadaki diğer tünelcilik fuarlarından ayıran 
benzersiz sergi konsepti ve sahip olduğu yüksek 
kaliteli bilimsel komitesi, ziyaretçiler için en 
büyük cazibe kaynağı olacak.Sektörün önde gelen 
firmaları ve kamuya ayrılan özel alanlarda yetkili 
temsilciler ile müteahhit, tasarımcı, taşeron, ürün 
sağlayıcı vs çeşitli firmaların internet ortamında 
randavulaşarak fuar esnasında toplantı yapma 
olanaklarının sağlanması, bu cazibeyi daha da 
arttırmaktadır.

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

Fuar esnasında 3 gün boyuncasabahtan öğlene 
kadar günde yaklaşık 4 saat sürecek olan ve 
tünel sektöründe değişik konularda uzman yerli ve 
yabancı konuşmacılardan oluşan 3. TünelcilikKısa 
Kursu etkinliği de gerçekleştirilecektir. Yabancı 
konuşmacıların sunumları simultane olarak tercüme 
edilecektir. Kurs katılımcılarına öğle yemeği ikramı 
da olacaktır. Böylece, katılımcılar öğleden sonra 
rahatlıkla fuar alanını gezebileceklerdir.

Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları fuarı 
30.000 m2 alan üzerine kurulu olan İstanbul 
Fuar Merkezi’nin 9 ve 10 numaralı alanlarında 
gerçekleştirilecektir.İstanbul Fuar Merkezi, 
İstanbul Atatürk Havalimanı’na olan yakınlığı, 
E5, TEM Otoyolu ve Sahil Yolu’nun kesişme 
noktasında bulunması, Hafif Raylı Sistemin 

duraklarından biri olması, Yenikapı ve Bakırköy 
Denizotobüsİskeleleri’ne olan yakınlığı ile rahat ve 
alternatifli ulaşım imkanı sunmaktadır.

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

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

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

bünyesindeki teknisyenler ve yetkililer
� Üniversiteler ve mesleki eğitim merkezleri

KATILIMCI ÜRÜN GRUPLARI
 Tünel Açma Makineleri ve Tünel 

Ekipmanları
� Tünel Açma Makineleri (TBM)
� Kazı Makineleri
� Tünel Malzeme Taşıma ve İşleme Mak.
� Öğütme Makineleri
� Tünel Havalandırma ve Soğutma Sistemleri
� Boru İtme ve Çıkış Şaftları
� Tünel Sinyalizasyon Sistemleri
� Tünel Denetim Sistemleri
� Sıvı Taşıma Sistemleri
� Tünel Kontrol Sistemleri
� Tünel Jumboları
� Kaya Delme Matkapları
� Mikro Tünel Makinaları ve TBM`ler
� Kaya Delme Makine ve Ekipmanları
� Yatay Sondaj Makinaları ve Ekipmanları
� Vibrasyonlu Kırıcılar
� Enjeksiyon Makinaları ve Parkerler
� Kazıyıcı Uç Ekipmanları
� Sondaj Makinaları
� Şemsiye Kemer Sistemleri
� Döner Başlıklı Tünel Açma Makineleri
� Tünel İnşaat Şirketleri
� İtme Boruları
� Makine ve Araç - Gereç Kiralama Şirketleri
� Boru İtme Ekipmanları
� Püskürtme Beton Pompa Araçları ve Ekipm.
� Ekskavatörler
� Loderler ve Beko Loderler
� Skreyperler
� Dozerler
� Greyderler
� Toprak Düzeltme ve Sıkıştırma Makinaları
� Ağır Taşıyıcılar
� Ceraskallar ve Vinçler
� Yüzey Kaldırıcı ve Kesicileri
� Asfalt Makinaları
� Trençler ve Kanal Kazıcı Makinaları
� Delme, Kazık Çakma ve Çıkartma Makinaları
� Çelik Donatıları Bükme, Kesme, Kaynaklama
� El Aletleri
� Ankraj Ekipmanları
� Konvansiyonel Tünel Ekipmanları
� Tünel İçi Taşıma Ekipmanları
� Tünel Kalıpları
� Tünel Ray Sistemleri
� Elektrikli ve Dizel Lokomotif Ürünleri
� Su Pompaları
� Malzeme Nakil Sistemleri (Konveyörler)

� Tünel Lokomotif ve Vagonları
� Tünel Personel Taşıma Araçları
� Tünel Kamyonları
� Tünel İzolasyon Malzemeleri
� Bentonit Üreticileri
� Tahkimat Üniteleri Üreticileri (Çelik Hasır, Kaya 

Saplaması, Süren, Zemin Çivisi)
� Lif Üreticileri (Sentetik, Çelik, Karbon)
� Prefabrik Ofis ve Konteyner Üreticileri
� İş Güvenliği ve Sağlığı Firmaları ile İSG 

Malzemesi Üreticileri
� Proje, Tasarım, Müşavirlik, Mühendislik ve 

Danışmanlık Firmaları
� Ölçme Sistemleri
� Patlatma Sistemleri
� İş Kıyafeti Üretcileri
� Laboratuar Cihaz ve Makine Üreticileri

 Asfalt Yapım Makineleri ve 
Ekipmanları

� Asfalt Kimyasalları
� Asfaltla ilintili petrokimyasal ürünleri
� Asfalt Kaplama / Dekoratif Asfalt
� Asfalt Ekipmanları & Makinaları
� Asfalt Örtü Tabakaları
� Asfalt, Emülsiyon ve Bitüm
� Kazma, Yıkma, Hafriyat Makineleri
� Jeoteknik Parça ve Teknolojileri

Beton Makineleri ve Ekipmanları
� Hazır Beton, Çimento, Agrega Üreticileri
� Kamyonlar Ve Çekiciler Ve Damperler
� Transmikserler, Pompalar, Silobaslar
� Kimyasallar, Mineraller Ve Hammaddeler
� Kazma, Yükleme, Delme, Çakma, Dekapaj
� İskele Ve Kalıp Sistemleri
� Beton Yol, Tünel Ve Kanal İnşaat Mak.
� Hazır Beton, Çimento Ve Harç Hazırlama
� Taş, Çakıl, Kum, Kireç, Alçıtaşı, Çimento
� Agrega Ve Eleme Tesisleri
� Yapay Taş Üretim Tesis Ve Ekipmanları
� Kaldırıcı, Yükseltici Ve Taşıyıcı Sistemler

 Alt Yapı Trafik Yönetimi, Yol 
Güvenliği ve Park Sistemleri

� Yol Yapımı ve Onarımı
� Ray Teknolojisi
� Tünel Teknolojisi
� Yol Ekipmanları
� Yol İşaretleri
� İletişim
� BTS teknolojisi
� Akıllı kart teknolojisi
� Uyarı sistemleri
� Trafik Kontrol Sistemleri
� Trafik İşaretleri
� Trafik Işıkları
� Bariyer Sistemleri
� Hız Göstergeleri
� Acil Durum Sistemleri
� Tünel Havalandırma Sistemi
� Tünel Aydınlatma Sistemi
� UPS ve Jeneratör Acil Durum Güç Sist.
� Yangın algılama ve söndürme Sist.
� Olay Algılama Sistemi
� Tünel Trafik Kontrol Sistemi
� Değişken mesaj işaretleri
� Araç sayımı yapılması
� SOS Acil Durum Telefon Sistemi
� Tünel Güvenlik Ekipmanları
� AG ve OG Enerji Dağıtım Sistemi
� Tünel içi ve dışı Kamera İzleme Sist.
� Hız ve trafik şerit kontrol işaretleri
� Meterolojik Sistemlerin İzlenmesi

Tunnelling sector has a rapid development in ever-growing Turkey. Today the number of newly-excavated tunnels in Turkey is among the 
highest in the world. Only in Istanbul, a great number of infrastructure tunnel sare planned to be excavated soon, such as 185 km of metro 
tunnels and a 47 km of waste water tunnels. The total cost of these projects is higher than 10 billion Euros. Considering the other cities, 
this investment would be around 35 billion Euros in the short term.

In paralel to the technological advancement on tunneling, related organizations have developed rapidly making it inevitable to create cer-
tain platforms to display products and discuss problems occasionally. In the light of this requirement,Tunnel Expo Turkey is organized to be 
held in Between 28 and 31 August 2014 by Turkish Tunneling Society. The starting point was to gather machine manufacturers, suppliers, 
people working in the field of chemicals, tunnel safety companies, high-quality concrete producers and other related organizations, and to 
create an environment for discussing problems in these areas. If training in the field was not brought to the agenda, this enthusiasticini-
tiative would be incomplete. TurkishTunnelling Society has taken responsibility in this regard and organized a training course (The 3rd 
Tunneling Short Course) within the Expo. Interested parties can attend these courses for affordable prices.

With the instructors fromTurkey and other countries,the problems encountered during the construction phase is going to be discussed, and 
recent developments will be introduced. Simultaneous translation is going to be provided. Another oppurtunity provided in the Expo is that 
any demanding company can take/arrange appointment through the internet site to meet with the representatives of the leading private 
companies and govermental agencies of TurkishTunneling Industry.

The close relation between tunnelling and mining industries is another important issue. Areas such as excavation, support, waste transfer,air 
conditioning and occupational health and safety are common for both sectors. Tunnel Expo Turkey will definitely be a particular concern for 
the representatives of the mining industry, as well. We hope that the sector will benefit from this Expo which is going to be held periodically 
for a long time.For detailed information, please visit tunelder.org.tr and/or tunnelexpoturkey.com

Büyüyen Türkiye içerisinde tünelcilik sektörü oldukça hızlı bir gelişim 
göstermektedir. Günümüzde Türkiye, Dünya’da en fazla tünel açılan ülkelerden 
biri haline gelmiştir. Sadece İstanbul’da çok yakın zamanda 185 km Metro Tüneli, 
47 km de atık su tüneli gibi alt yapı tünellerinin açılması beklenmekte ve bu 
faaliyetlerin parasal değeri ise 10 Milyar Avro’yu geçmektedir. Diğer şehirlerdeki 
tüneller ile birlikte kısa vadede 35 milyar Avroluk bir yatırım sözkonusur.
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Yerin 30 metre altındaki tünel kazı ve istasyon çalışmaları hızla devam eden 
Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe 
Metrosu’nda TBM kazılarında Altunizade İstasyonu’na doğru ilerleme devam 
ediyor. Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy – Sancaktepe Metro Hattı; Üsküdar 
ile Çekmeköy istasyonları arasında yeralan yaklaşık 17 km uzunluğundaki ana 
hat tünelleri ve üzerinde delme ve aç-kapa tipinde toplam 16 adet istasyonu, 
yaklaşık 2,7 km’lik depo sahası bağlantı tüneli, depo sahası ile bakım alanı ve 
binaları bulunan bir raylı toplu tasıma sistemidir. Ana hat, Üsküdar Meydanında 
yapılacak olan Üsküdar İstasyonu’ndan başlayıp Çekmeköy Sancaktepe’de son 
bulacak. Ayrıca, Üsküdar-Çekmeköy ana hattından Dudullu mevkiinde sapılarak, 
2,7 km’lik tünel bağlantı hattı ile Depo Sahasına ulaşılacak. İstasyonlar şu 
şekilde olacak:

1.Üsküdar, 2.Fıstıkağacı, 3.Bağlarbaşı, 4.Altunizade, 5.Kısıklı, 6. Bulgurlu, 
7.Ümraniye, 8.Çarşı, 9.Yamanevler, 10.Çakmak, 11.Ihlamurkuyu, 12. Altınşehir, 
13.Lise, 14.Dudullu, 15.Necip Fazıl, 16.Çekmeköy Sancaktepe.

Doğuş İnşaat tarafından yürütülen Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro 
Projesi’nde 3 adet pasa basınçlı (EPB) TBM kazılara devam ediyor. Herrenknecht 
marka 1 No’lu TBM Çarşı İstasyonu’ndan başladığı kazısına Haziran 2013’te 
Ümraniye İstasyonuna, Ekim 2013 ‘te 
Bulgurlu İstasyonu’na, Mart 2014 tarihinde 
de Kısıklı İstasyonu’na ulaştı. Nisan 2014 
tarihi itibari ile Altunizade İstasyonu’na 
doğru kazısına devam etmektedir.

Herrenknecht marka 2 No’lu TBM de 
Çarşı İstasyonu’ndan başladığı kazısına 
Ağustos 2013’te Ümraniye İstasyonu’na, 
Aralık 2013’te Bulgurlu İstasyonu’na 
ulaştı. Kısıklı yönüne doğru 31 Aralık 2013 
tarihinde başladığı kazısına devam ediyor.

3 No’lu TBM ise Ümraniye parseller 
mevkiinde yer alan metro araçları depo ve 
bakım sahasından, Yukarı Dudullu yönüne 
doğru Ocak 2014’te kazısına başladı. Ana 
hat ile depo sahasını bağlamak için açılan 
tünellerde 3 No’lu TBM Yukarı Dudullu 
yönüne kazısına devam ediyor.

Proje kapsamında Peron ve Makas Tünelleri hariç istasyonları birbirine bağlayan 
tüneller Tünel Açma Makineleri ile kazılıyor. İstasyonlar arası bağlantı tünelleri 
kazılıp TBM peronlara eriştiğinde, TBM bakım ve onarıma alınıyor. Çalışmaların 
tamamlanmasının ardından kazıya hazır hale getirilen TBM, peron sonuna kadar 
kaydırılarak bir sonraki istasyona ilerlemek için tekrar kazıya başlıyor.

Proje kapsamında tüm istasyonların Peron Tünelleri ve Makas Tünelleri NATM 
Yöntemi ile kazılıyor. Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı’nın tamamı yer altında 
olup istasyonlarda PAKS (Peron Ayırıcı Kapı Sistemi) sistemi kurulacak ve 
tam sürücüsüz araçlar kullanılacaktır. Metro tamamlandıktan sonra Üsküdar-
Sancaktepe arası 27 dakikaya inecek. 

Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı; Marmaray Üsküdar istasyonu ile 
entegre olacak ve böylelikle Anadolu ve Avrupa kıtaları arasında da rahat erişim 
imkanı sağlanacaktır. Aynı zamanda Altunizade İstasyonu ile Metrobüs’e, tüm 
istasyonlarda da karayolu toplu taşıma sistemlerine erişim imkanısağlanacak. 
Proje tamamlandığında Sancaktepe’den metroya binen bir yolcu Ümraniye’ye 
12,5 dakikada, Üsküdar’a 24 dakikada, Yenikapı’ya 36 dakikada, Taksim’e 44 
dakikada, Hacıosman’a 68 dakikada, Atatürk Havalimanı’na ise 71 dakikada 
ulaşabilecek.

üsKüdAr-üMrAnİye ÇeKMeKöy sAncAKTePe MeTro Projesİ
USKUDAR UMRANIYE CEKMEKOY SANCAKTEPE (UUC) METRO LINE

UUC metro line is located between Uskudar and 
Cekmekoy district in Anatolian side of Istanbul. 
The line is approximately 17 km long and has 
16 cut and cover stations. It has one storage area 
and connection tunnel has 2.7 km long. Main line 
is starting from Uskudar square and ending in 
Cekmekoy Sancaktepe neighborhood. 

Dogus Construction Company who is the 
contractor of UUC metro line, currently using 3 
EPB TBMs. Number 1 is a Herrenknecht EPB TBM, 
which is right now advancing to the Altunizade 
station. Number 2 is a Herrenknecht EPB TBM, 
excavating through the Kısıklı station. Number 
3 is a Caterpillar (Lovat) EPB TBM, working in 
Umraniye district to reach the storage area. 

Kaynak: www.uskudarumraniyecekmekoymetrosu.com
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Formasyonu ile bunun üzerinde gri-açık kahve renkli 
silttaşı-kumtaşı aradüzeylilaminatlıçamurtaşları 
ile grimsi siyah renkli bol fosilli, karbonatlı 
laminatlışeyl ve kireçtaşından ardalanmalı Kartal 
Formasyonu; ince şeylarakatkılı kireçtaşı ve yumrulu 
kireçtaşından oluşmuş Trakya Formasyonu bulunur. 
Bu birimler kalınlıkları yer yer birkaç 10 metreyi 
bulan andezit-diyabaz dayk ve silleri ile kesilmiş 
durumdadır.

Tünelin Çengelköy Bekardere Vadisi tabanında ve 
bu vadinin her iki yamacında izlenen Dolayoba 
Formasyonu; altta ince kil arakatkılımikritik 
kireçtaşı, bol fosilliresifal kireçtaşı bulunur. Üst 
kesimi ise kaba yumrulu kireçtaşından oluşur. Kil 
ara seviyeli laminalımikritik kireçtaşı düzeyleri sık 
kıvrımlı ve masif görünümlüdür. Resifal kireçtaşı 
düzeyi ise kalın katmanlı, yer yer karstik yapılı ve 
belirgin üç çatlak sistemine sahiptir. RQD değeri 
genelde % 70-90 arasında yoğunlaşır. Ana kırık 
hatlarına birkaç metre kala çatlaklanma derecesi 
artarak kaya kalitesi düşmektedir. 

Tünelin büyük bölümünde geçilen Kartal 
Formasyonu gri, siyahımsı gri renkli, kireçtaşı ara 
seviyeli laminalışeyllerden oluşur. Üst kesimlerinde 
kireçtaşı ara tabakaları giderek artar. RQD değerleri 
genelde % 25-50 arasında yoğunlaşır. Sık kıvrımlı 
ve yer yer aşırı kırıklıdır.

Tünel güzergahında görülen Tuzla Formasyonu 
başlıca mikrit-kavkı kırıntılı biyomikrit türü 
yumrulu kireçtaşı-killi kireçtaşından oluşur. 
Değişen oranlarda genellikle 5-10 santimetreyi 
geçmeyen kalınlıkta killi şeylarakatlıdır. Kireçtaşı 
yumruları genellikle küçük, 1,5 cm çapında, uzun 
eksenleri katmanlanmaya koşut dizilmiş, birbiriyle 
bağlantısız, düzensiz, küresel ya da elipsoid 
şeklindedir. Çengelköy Mezarlığı ve Beylerbeyi 
S3 Şaftı dolayında yüzeyler. Formasyonun en üst 
kesiminde ince arakatmanlı silisli şeylarakatkılı ve 
değişen kalınlıkta ara düzeyler halinde siyah liditler 
yer alır. RQD değerleri genelde % 60-80 arasında 
yoğunlaşır. Sık kıvrımlı olup belirgin 2 çatlak sistemi 
içerir.

İnceleme alanında kalınlıkları birkaç santimetre 
ile 20 metreyi bulan andezit ve diyabaz dayklarına 
rastlanmıştır. İstanbul genelinde en kalın dayk, 
İstanbul Metrosu Şişli-Levent arasında Şişli 
Mezarlığı altında yaklaşık 120 m olarak kesilmiştir.

Bu projeyle Üsküdar Küçüksu havzasındantoplanıp 
Beylerbeyi ile Küçüksu arasından İstanbul  Boğazı’na 
deşarj edilen atıksuların toplanması ve2200 mm iç 
çaplı atıksu tüneliyle Küçüksu Atıksu Ön Arıtma 
Tesisi’ne ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Günde 300.000 kişinin atıksuyunu iletecek 

kapasitede inşa edilecek olan 2200 mm iç çaplı 
atıksu tünelinin uzunluğu 4.341 m olacak. TBM 
yöntemiyle inşa edilecek tünel ile birlikte 9 adettünel 
şaftı ikmali665 m uzunluğunda 1200/1800 mm  
yumurta kesitli bağlantı (branşman) tüneli ve 2 
adet bağlantı şaftı imalatı yapılacaktır.

Bağlantı tünelleri NATM patlatmalı olarak 
açılmaktadır. S6 ile A2 şaftları arasında toplam 504 
m bağlantı tüneli yapılacak olup, 366 metresi açılmış 
durumdadır.  S11 ile A3 şaftları arasında ise 167,69 
m bağlantı tünel imalatı tamamlanmış durumdadır. 
Tünelin beton hazırlıklarına başlanmıştır.

Üsküdar Küçüksu havzasından İstanbul Boğazı’na 
deşarj edilen atıksuları toplamak ve Küçüksu 
Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ne ulaştırmak amacıyla 
yürütülenBeylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal 
İnşaatı projesinde Ünal Akpınar İnş. San. Tur. Mad. 
Ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülen tünel kazısında 
tünel açma makinesi ilk şafta ulaştı.

Tarihi eserleri, şiiri, müziği ve tabii güzellikleriyle 
eski İstanbullular’ın yaşam biçimlerini ve 
alışkanlıklarını ortaya koyması bakımından eşsiz 
bir yere sahip olan Küçüku ve Göksu Dereleri, 
yıllarca ihmal edilen yatırımlar ve plansız 
yapılaşma nedeniyle atıksu girişine maruz kalarak 
kirlenmiş, Boğaz’a akan dereler İstanbul Sahilleri’ni 
kirletir hale gelmiştir.

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 Projesi’nde farklı nitelikte 
yatırımlara devam edilmektedir. Bu yatırımlardan 
en önemlisi Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli 
İkmal İnşaatı’dır.

Daha öncefarklı firmalar tarafından yürütülmeye 
çalışılan işin bir kısmı sonuçlandırılmış fakat 
ihale aşaması, jeolojik zorluklar, kazı sırasında 
yaşanan sıkıntılar gibi çeşitli nedenlerle proje 

bir türlü bitirilememişti.İSKİ tarafından yeniden 
ihale edilen projeyiyüklenen Ünal Akpınar İnşaat 
merakla beklenen projede S12 No’lu şafttan 
Herrenknecht marka TBM ile başladığı zorlu tünel 
kazısına yaklaşık 590 m tünel kazı yaparak S11 
No’lu şafta ulaşmayı başardı. Nisan 2014 itibari 
ile makinenin şafta ulaşmasıyla haklı bir gurur 
yaşayan tünel ekibi minik bir kutlama yaptı.

Tünel Güzergahının Jeolojisi

Beylerbeyi-Küçüksu arasındaki İstanbul Boğazı’nın 
her iki yakasında Paleozoyik yaşlı birimler yer 
almaktadır. Bunlar; mavimsi, gri-siyahımsı 
ve gri renkli farklı tabaka kalınlıklı ve farklı 
fasiyelerdekikireçtaşından oluşanDolayoba 

The main aim of the tunnel is to collect wastewater from UskudarKucuksu Basin and transfer it to the Kucuksu wastewater 
treatment plant. Istanbul water and sewerage administration renewed the project and UnalAkpınar Construction awarded the 
tender. The excavation started from S12 shaft and finished 590 m with a Herrenknecht TBM and reached S11 shaft.

FirST STage oF BeylerBeyi kuCukSu  
SeWarage Tunnel FiniShed

BeylerBeyİ KüÇüKsU ATıKsU Tünelİ’nde 
İlK AşAMA TAMAMlAndı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi; Ege Üniversitesi, Evka-
3, İzmirspor ve Hatay istasyonlarının ardından 
yerin 26 metre altındaki Göztepe İstasyonu’nu da 
hizmete açtı. 30 Nisan 2014’de ise geriye kalan 
Poligon ve Fahrettin Altay istasyonlarında deneme 
seferlerine başlanacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay ve İzmirspor’un 
ardından Üçyol–Üçkuyular hattının üçüncü 
İstasyonu Göztepe’ye seferleri de başlattı. Bir 
süredir deneme çalışmaları gerçekleştirilen 
Göztepe’de seferlere geçildi. Üçyol-Üçkuyular 
hattında Hatay, İzmirspor ve Göztepe İstasyonlarını 
devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan 
2014’de ise geriye kalan Poligon ve Fahrettin Altay 
istasyonlarının deneme seferlerine başlayacak. 
Böylece Bornova Evka 3’ten Fahrettin Altay’a kadar 
şehrin bir ucundan diğer ucuna yarım saat gibi 
kısa bir sürede metro rahatlığı ve konforu ile 
kesintisiz ulaşım sağlanacak. Poligon ve Fahrettin 
Altay istasyonlarında halen ray döşeme çalışmaları 
devam ediyor.

Göztepe istasyonunda seferlerin başlamasıyla 
birlikte İzmir Metro A.Ş.  15 istasyonda toplu ulaşım 
hizmeti vermeye başladı.  2012 yılında açılan Ege 
Üniversitesi ve Evka 3 İstasyonları ile İzmirspor 
ve Hatay istasyonlarının ardından güzergah 15,5 
kilometreye ulaştı. Göztepe İstasyonu ile de rakam 
16.5 kilometreye yükseldi. Yakında hizmete girecek 
Poligon ve Fahrettin Altay ile istasyon sayısı 17, 
güzergah uzunluğu ise 20 km’ye ulaşacak. 

Geçen yıllar içersinde İzmir Metrosu’nun yolcu 
sayıları da katlanarak büyüdü. 2001 – 2013 yılları 
arasında yolcu sayısını yüzde 118 artıran İzmir 
Metrosu, 2013 yılında yaklaşık 66 milyon yolcu 
taşıyarak 2012’ye  oranla yüzde 22’ likartış sağladı. 
2014’de ise Metro, günde ortalama 250 bini bulan 
yolcu sayısı ile İzmir toplu ulaşım sisteminde 
önemli bir yer edindi. 

Göztepe İstasyonu 3 katlı ve 10.500 metrekare 
inşaat alanı ile İzmir Metro sisteminin en büyük 
istasyonlarından birisi. İzmir körfezine yüksekten 
bakan konumu ile jeolojik yapısı çetin özellikler 

taşıyan bu istasyonun inşası da çok özel 
mühendislik metotları gerektirdi. 26 m derinlikteki 
istasyon tamamen yerleşim alanlarının altında 
yapılan imalat ile gerçekleştirildi. İnşaatta yaklaşık  
41.000 metreküp kazı, 2 bin ton demir, 8.760 metre 
kazık imalatı yapıldı. Raylar balast kullanılmadan 
direk betona sabitlenmek suretiyle monte edildi. 

İzmir, raylı sistem yatırımları açısından son yıllarda 
büyük bir ivme sağladı. İZBAN, 80 kilometre 
hat uzunluğu,  32 istasyonuyla kentin kuzey 
ve güneyine; İzmir Metrosu ise 16,5 kilometre 
üzerindeki 15 istasyon ile doğu batı yönlerine 
uzanıyor. Her iki raylı sistem ulaşımı Halkapınar 
ve Hilal aktarma istasyonlarıyla birbirine entegre 
olarak günde taşıdıkları ortalama 500 bini aşan 
yolcu sayısı ile giderek daha çok tercih edilir 
hale geldi. Yakında İZBAN’ın Torbalı’ya uzaması 
ile Poligon ile Fahrettin Altay İstasyonlarının 
açılmasıyla raylı toplu ulaşım sistemi çok daha 
İzmirliye hizmet verir hale gelecek.

Kaynak: http://www.izmir.bel.tr/

Izmir Metropolitan Municipality opened Goztepe station, which was constructed 26 m below the ground, after the stations Ege 
University, Evka 3, Izmirspor, and Hatay. They started test drives through the Poligon and Fahrettin Altay stations in 30 April 2014. 

After Goztepe station, metroline passes 15 stations and has a length of 16.5 km. After its completion, there will be 17 stations in 
the line and the length will be 20 km.

İzMİr BüyüKşeHİr Beledİyesİ gözTePe 
İsTAsyonU’nU HİzMeTe AÇTı
izMir MeTroPoliTan MuniCiPaliTy oPened 
gozTePe STaTion

Gebze-Orhangazi-Izmir Highway Project, which is one of the biggest infrastructure project in the world, includes construction of 
3 tunnels. Construction of the first one Selcukgazi Tunnel located between Bursa and Gemlik has already been started. It was 
designed as two tubes and has a length of 1234 m. Right now, the entrance and exit portals are under construction.

selÇUKgAzİ Tünelİ'nde ÇAlışMAlArA BAşlAndı

Dünyanın en büyük ikinci altyapı projesi olarak gösterilen Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu Projesi kapsamında yer alan üç tünelden biri olan ve Gemlik ile Bursa’yı birbirine 
bağlayacak olan Dürdane Tepesi'ndeki Selçukgazi Tünel’inde de çalışmalara başlandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi dahilindeki tünellerden birisi olan Samanlı 
Tüneli’nin sağ tüpü Şubat 2014, sol tüpünde ise Mart 2014 tarihinde birleşme 
gerçekleştirilmişti. Projenin ikinci tüneli ise İzmir’de yapımı devam eden 1.747 m 
uzunluğundaki Belkahve Tüneli’dir. Projenin üçüncü tüneli olan Selçukgazi Tüneli’nde 
de çalışmalara başlandı. Gemlik ile Bursa’yı birbirine bağlayacak olan Selçukgazi Tüneli 
Osmangazi ilçesinin Selçukgazi Köyü’ne inşa edilecek. Çift tüp tünel olarak yapılacak olan 
1.234m uzunluğundaki tünelin Nisan 2014 tarihi itibarı ile giriş ve çıkış portal kazılarında 
çalışmalara devam ediliyor.

kaynak: www.otoyolas.com.tr 

ConSTruCTion oF SelCukgazi Tunnel haS already Been STarTed

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ihaleye çıkarılan 
Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ile Yolu Yapımı 
İşi’ni Aralık 2013’te en düşük teklifi veren Doğuş 
İnşaat + Gülsan İnşaat ortaklığı kazanmıştı.

Malatya-Elazığ yolunda 578 m uzunluğundaki 
yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantılı Elazığ 
yakasındaki tüneller ile yol yapım projesi ile 
ilgili olarak 29 Mayıs 2013 tarihinde başlayan 
ihale süreci Kamu İhale Kurumu’na (KİT) şikayette 
bulunulması üzerine 5 ay uzamıştı.

Malatya ile Elazığ arasında Fırat Nehri üzerinde 
bulunan mevcut Kömürhan Köprüsü’nün Elazığ 
yönünde sağ tarafında yapılacak olan yeni 
köprünün kotu daha yüksek olacak ve çift şeritli 
olarak hizmet verecek. Mevcut köprü ile birlikte 

hizmet verecek olan 480 m eğik askılı asma 
köprü, Malatya tarafında tek pilonlu olarak, Elazığ 
tarafında ise yaklaşım viyadükleriyle tünele 
bağlanacak. Köprünün pilon yüksekliği 168,5 m, 
toplam boyu 660 m, ana açıklığı 380 m, genişliği 
ise 24 m olacak.

Ayrıca uzunluğu 2,5 km olacak ve çift tüp olarak 
inşa edilecek olan Kömürhan Tüneli’nin Elazığ 
tarafındaki girişi Kuş Sarayı yol ayrımında 
verilecek. Mevcut yolu 3 km kısaltacak olan tünel 
ile yüksek geometrik standartlı ve konforlu bir 
ulaşımın yanı sıra maaliyet ve zamandan tasarruf 
ve trafik güvenliği de sağlanmış olacak. İhale 
şartnamesinde 1200 günde tamamlanmasına 
yer verilen projenin Nisan 2017’de bitirilmesi 
öngörülüyor.

KöMürHAn KöPrüsü BAĞlAnTı Tünelİ İle  
yolU yAPıM Projesİ
CONSTRUCTION OF KOMURHAN BRIDGE, 
ConneCTion Tunnel and road 

Komurhan Bridge is located between the cities of Malatya and Elazig. The goverment gave a startfor a new bridge project in the 
region, which will be higher than the old one and have a double lane. Besides, Komurhan tunnel will be constructed as two tubes 
and have a length of 2.5 km. After its completion, the road will be shortened by 3 km.
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Geçtiğimiz yıl İsviçre’nin Cenevre kentinde 

düzenlenen WTC 2013 Cenevre Dünya Tünel 

Kongresi sırasında Tünelcilik Derneği hızlı bir 

karar almış, kongrede stand satışlarını sürüdüren 

WTC 2014 Brezilya Standı’nı ziyaret etmiş ve 

burada 20m2 standı satın alarak dünya tünelcilik 

sektörüne yön verenler arasındaki yerini ayırtmıştı.

WTC 2014 Brezilya Dünya Tünel Kongresi’nde 

standlar için 3 adet sergi salonu bulunuyor. 

Standların çoğunun WTC 2013 Cenevre’de 

satıldığı kongrede Tünelcilik Derneği standında 

tünelcilik sektörümüzdeki firmalarımızın afişleri, 

broşürleri ve CD’leri sergilenirken iş bağlantıları 

da sağlanabilecek.

9-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında Brezilya’nın 

Foz do Iguaçu kentinde (Iguassu Şelaleri) 

düzenlenecek olan Dünya Tünelcilik Kongresi’ne 

Bilimsel Komite’nin de beklentilerinin üzerine 

çıkılarak 553 adet bildiri başvurusu yapıldığı 

açıklandı. Yazarlar tarafından tercih edilen 

temel konuların “Yeraltı Yapılarının Planlaması 

ve Tasarımı”, “Tünelde Operasyon, Güvenlik, 

Uygulama, Rehabilitasyon, Renovasyon ve Bakım” 

ve “Saha Deneyimlerinden Öğrenimler” olduğu 

belirtildi. En yüksek katılım 219 bildiri ile Avrupa 
kıtasından. Güney Amerika’dan 144, Asya’dan 

132, Kuzey Amerika’dan 35, Avustralya’dan 17 
ve Afrika’dan 6 adet bildiri başvurusu yapılmış 
durumda. 553 bildiri başvurusunun 6 adedi ise 
Tünelcilik Derneği üyeleri tarafından yapılmış 
bulunuyor. Organizasyon Komitesi’nden yapılan 
açıklamaya göre Şubat 2014 tarihi itibariyle 
400 adet bildirinin tam olarak kabul edildiğini 
ve bunların sözlü veya poster olarak sunulacağı 
belirtildi.

WTC 2014 Organizasyon Komitesi Profesör Z. T. 
Richard Bieniawskivon Preinl’in 14 Mayıs’taki 
kapanış oturumuna katılacağını duyurdu. Komite; 
50 yılı aşan mühendislik pratiği, eğitim ve 
araştırma deneyimine sahip, kaya mühendsiliği, 
tünelcilik ve madencilik alanında dünya 
çapında üne sahip olan Bienawski’nin kongreye 
katılacağını duyurmaktan onur duyduğunu 
belirtti. Bienawski; dünya genelindeki tünel 
projelerinde kullanılan Kaya Kütlesi Sınıflama 
Sistemi’ni (RockMassRating, RMR) geliştirmiştir.

Geleneksel olarak her yıl Dünya Tünel Kongresi 
öncesinde bir ITA Eğitim Kursu düzenleniyor. 
2014 yılı için dünya genelinde enerjinin üretimi, 
depolanması ve iletiminde yeraltı işlerinin 
artması nedeniyle eğitim konusunun Enerji 
Tünelleri olmasına karar verildi. Brezilya’da çok 
sayıda hidroelektrik projesinin yürütülmesi ve 

ülkede bulunan yeni rezervlere bağlı olarak 
belirgin şekilde artan petrol üretimi eğitim 
konusunun Enerji Tünelleri seçilmesinde bir 
başka etken oldu. Kursa katılacak olanlar önemli 
saha çalışmalarından örnekleri, hidroelektrik 
projelerindeki tüneller ve kaya tünelleri hakkında 
bilgileri öğrenebilecekler. Hidrokarbonların 
taşınması ve depolanması için yürütülen yeraltı 

işlerine yönelik bilgiler de kurs katılımcılarına 

aktarılacak. Dünya çapındaki profesyöneller 

tarafından verilecek olan eğitimler 16 saat 

sürecek.

Kongre süresi boyunca Uluslararası Tünelcilik 

Birliği’nin (ITA), 40. Yılı anısına bir fotoğraf 

yarışması düzenlenecek. 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 12-14 Mayıs 

tarihleri arasında 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. 

dünyA Tünel Kongresİ WTc 2014 BrezİlyA’dA yAPılıyor
WORLD TUNNEL CONGRESS, IGUASSU-BRAzIL 2014

WTC 2013 Cenevre’de kongre süresi boyunca büyük lobi faaliyetleri yaşanmıştı. Ülkelerin tünelcilik 
temsilciliği görevini yürüten tünel dernekleri kendi ülkelerinin ve firmalarının kulisini yaparak yeni iş 
ortaklıkları ve pazarlar oluşturma çabasındaydılar. Bunun için izlenen genel yol, kongrede ülke derneği 
adına bir stand satın alınmasıydı. Bu stantta dernek üyesi firmaların afişlerini, broşürlerini ve ürünlerini 
sergileyerek onları kongrede temsil edebilme, ve kendi ülke tünelciliğindeki gelişmeleri duyurabilme 
imkanı bulabiliyorlardı.

bu Stand 
Tünelcilik 

Derneği adına 
kiralanmıştır.

Iguassu Şelaleri

Representatives of the Turkish Tunneling Society attending WTC 2013 in Geneva- Switzerland bought 20 m2 of exhibition stand for 
WTC 2014 to be held in Iguassu-Brazil 2014. There will be 3 exhibition hall sduring WTC2014, which was sold out mainly in the 
last year in Genava. Turkish Tunneling Society is going to introduce leading tunnel related Turkish companies by posters, fliers, and 
CDs in the “Stand No: 56” giving an oppurtunity for the companies demanding business connections during the congress. 

ITA organizes a traditional training course in every tunneling congress each year. The theme of the training course of this year is 
“tunnels for energy and increasing demand for underground works associated with the production, storage and transportation 
of energy”.  Additionally, there is going to be an open session on “Underground Space and Natural Resources”, which will be the 
first of a series of open sessions and specifically focused on the mining industry, which has substantially increased its use of the 
underground space for mining infrastructure and oreextraction.
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dünyAnın en BüyüK Tünel AÇMA MAKİnesİ
WORLD’S BIGGEST TUNNEL BORING MACHINE

Hitachi zosen designed an earth pressure balance (EPB) TBM having a diameter 17.6 m for the project of Alaskan way viaduct and 
highway tunnel project in Seattle in USA. This machine, named as Bertha, has the largest diameter up to now. 

Construction of the tunnel was stopped after excavation of 305 m by 7 December 2013 due to slowing down of Bertha with an 
unknown reason. Contractor Company decided entering to the face to understand and solve the problem. For this reason, they 
drilled 8 boreholes from the surface having approximately 37 m length and 17 probe drill holes to control water pressure acting 
on excavation chamber. After decreasing the water pressure, personnel could reach up to the front of cutterhead in 2 January 2014, 
and found out metal pipes having diameters up to 8 cm were blocking the openings. These pipes were the casings of the previously 
performed bore holes to understand groundwater flow better after the earthquake in 2001.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle eyaletinde Alaska Yolu viyadük ve Karayolu Tünel 
Projesi için japon Hitachi zosen firması tarafından üretilen 17,6 m çapındaki pasa basınçlı 
(EPB) TBM dünyanın en büyük çaplı Tünel Açma Makinesi ünvanına sahip.

Hitachi Zosen firması tarafından Japonya’nın 
Osaka şehrinde tersaneler bölgesindeki 
tesislerde üretilen 5,5 ton ağırlığındaki TBM 
80 milyon dolara mal oldu. Japon makinenin 
üretiminin tamamlanması ve son testlerinin 
tamamlanmasının ardından sökülerek 
gemiye yüklendi.  Toplam 41 parçaya 
ayrılıp gemiye yüklenen makinenin 
en büyük parçası 900 ton ağırlığında. 
Japonya’daki teslim töreninde tünel 
açma makinesine 1926 yılında 
Seattle Belediye Başkanlığına seçilen, 
ABD’nin ilk kadın belediye başkanı 
Bertha Landes’ın adı verildi.

Dünyanın en büyük TBM’i Bertha 
Osaka’dan başladığı gemi 
yolculuğunun ardından 2 Nisan 
2013’te ABD Seattle Limanı’na 
ulaştı. Makinenin parçalarının tekrar 
bir araya getirilmesi ve kurulumun 
tamamlanmasının ardından kazıya 
Ağustos 2013 tarihinde başlandı. 
Bertha, kazıya ilk olarak daha 
önceden özel olarak hazırlanmış 
olan yaklaşık 4,5m kalınlığındaki cam 
elyaf (fiberglass) katkılı özel tasarım 
beton duvarını kazarak başladı.

Bertha’nın 4,5m’lik beton bölümü geçmesinin 
ardından günde ortalama 1,8m ilerlemesi 
planlanmıştı. İlk aşamadaki uyum sürecinin 
ardından günlük ortalama ilerlemenin 10 m 
olması düşünülmüştü. Uzunluğu 2,8km olan 
tünelin 14 ayda tamamlanması bekleniyor.

Dünyanın en büyük çaplı TBM’i “Bertha” 
tarafından kazılacak tünel için en büyük 
prekast segment beton halkası üretildi. Çapı 
17,07m olan segment beton halkası Fransız 
CBE Group tarafından tasarlandı. Segment 
betonlar için 40 adet kalıp kullanıldı. Bu 

kalıpların genişliği 2,13m kalınlığı 0,61m 
ve ağırlığı 7 ton. CBE tasarım mühendisleri 
7 adet standart segment, 2 adet kilit taşı ve 
1 adet karşı kilit taşı olmak üzere 7 + 2 + 1 
segment halkası konfigürasyonu geliştirdiler. 
Her bir standart segmentin ağırlığı ise 16 ton.

Aralık 2013 itibariyle 305 m’lik kazı yapmışken 
Bertha bir sorun ile karşılaştı. Bertha’nın 
durmasına neden olan yapının ne olduğu ve 
nasıl bir boyuta sahip olduğu tespit edilemedi. 
Güzergahın devamında da problemin 

devam edebileceği düşünülerek 
Bertha’nın durdurulmasına karar 
verildi. Çok gösterişli bir açılışla 
ve büyük beklentilerle kazıya 
başlayan dünyanın en büyük tünel 
açma makinesinin bilinmeyen 
bir nedenle durdurulması halk 
üzerinde hayal kırıklığı oluşturdu. 
İlk öngörüler buz devrinden kalmış 
devasa kaya parçalarının Bertha’yı 
durdurduğuydu. Çözüm süresinin 
uzaması ve Bertha’nın kazıya bir türlü 
başlayamaması espri konusu oldu. 
Bertha’nın yeraltında Transformers 
filmindeki Megatron ile karşılaştığı 
ve onunla boğuştuğu şeklinde 
Seattle medyasında alay konusu bile 
oldu.

Bertha’nın kazılarında makinenin 
artan bir mukavemetle karşılaştığı, 
makinenin ilerlemesinde 
belirgin bir düşüş olduğu ve bant 

konveyördeki pasa hacminde azalma 
olduğu tespit edildi. Bu nedenle 7 Aralık 
günü Bertha’nındurdurlmasına karar verildi. 
İlk aşamada şantiye sahasında yerüstünden 
yaklaşık 37 m derinliğe 8 adet kuyu açıldı. 

Kuyularla su basıncının azaltılması 
ve işçilerin kesici kafanın ön tarafına 
geçebilmeleri hedeflendi. Aynı 
zamanda makinenin ön tarafında keşif 
amaçlı 17 adet ön delgi yapıldı.

2 Ocak 2014 tarihinde su basıncının 
düşürülmesiyle kesici kafanın ön 
kısmına geçen işçiler kesici kafanın 
açıklıklarında 8 cm çapında metal 
boruya rastladılar. Yüzeyden yapılan 
kuyu çalışmalarında da makinenin 
ön tarafında metal yapı tespit edildi.  
Çelik boru 2001 yılında meydana 
gelen depremin ardından araştırma 
yapmaya başlayan jeologların 
yeraltı suyunun hareketlerini daha 
iyi anlayabilmeleri için 2002 yılında 
yapılan sondajlardaki muhafaza 
borusuydu. Proje kazıları sırasında 
bu çelik borunun varlığı atlanmıştı. 
Projenin duraklamasına sebebiyet 
verirken aynı zamanda makinenin 
keski aletlerine de zarar vermişti. 

Kaynak: www.wsdot.wa.gov
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ııı. TünelcİlİK KısA KUrsU
3rd Tunneling ShorT CourSe

Tünelcilik Kısa Kursu’nun ilki 4-5 Ekim 2012 tarihlerinde Tünelcilik 
Derneği’nin desteğiyle AKATED (Altyapıve Kazısız Teknolojiler 
Derneği) tarafından şanlıurfa’da düzenlenmişti.

3rd Tunneling Short Course organized by Turkish Tunnelling Society will  be held  in 29-31 August 2014 in Istanbul 
exhibition center during Tunnel Expo Turkey. Attendants can also join the short course during the expo. For further 
information please visit Turkish Tunneling Society website www.tunelder.org.tr

‘’I. Tünelcilik ve Mikrotünelcilik Kısa Kursu” adıyla 
düzenlenen ilk organizasyonda tünelciliğe 
yatırım yapan, projeler yürüten kamu kurum ve 
idarelerin yöneticileri, müteahhitler, müşavirler 
vetedarikçilerden oluşan kurs katılımcıları, 
Şanlıurfa’daki su,  enerji vb. projeleri yerinde 
görebilme, değerlendirebilme ve bölge 
medeniyetinin en güzel eserlerini yerinde görebilme 
fırsatını yakalamışlardı. Kursun son gününde 
bölgede yürütülmekte olan Şanlıurfa Suruç Ovası 
Pompaj Sulaması Projesi kapsamındaki ülkemizin 
en büyük su iletim tüneli ünvanına sahip 17,19 
km’lik Suruç Tüneli’ni bir teknik gezi düzenlenmişti. 
Proje yöneticileri tarafından katılımcılara sunum 
verilmiş tünel, proje ve tünel kazısında kullanılan 
7,8 m çapında ve 150 m uzunluğundaki çift kalkanlı 
sert kaya TBM hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştı. 
Kursun birinci ve ikinci akşamlarında katılımcılar 
için geleneksel sıra gecesi organize edilmiş ve 
kurs katılımcıları Şanlıurfa’nın yerel kültürü ve 

geleneksel yemekleri ile hoşça vakit geçirmişlerdi.

Tünelcilik Kısa Kursu’nun ikincisi ise 27-28 

Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmişti. ‘’II. 

Tünelcilik ve Mikrotünelcilik Kısa Kursu’’ adıyla 

düzenlenen etkinlik Tünelcilik Derneği ve Altyapı 

ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) işbirliğiyle 

düzenlenmişti. Almanya, İsviçre, Danimarka, 

Hollanda, Belçika, İtalya, Bosna Hersek, Yunanistan, 

Suudi Arabistan,  Azerbaycan,  Malezya, Kanada, 

Güney Kore, Avustralya ve Türkiye’den olmak üzere 

15 farklı ülkeden 150 katılımcı ve konuşmacı kursa 

iştirak etmişlerdi. Katılımcı profilinin yüksek olması 

ve kurs konularının derinliği organizasyonun çok 

daha başarılı geçmesini sağlamıştı. Katılımcılar 

kısa kursla birlikte  etkinlik sponsoru firmaların 

sergilerini gezebilme, iş bağlantıları kurabilme, 

yurtiçi ve yurtdışındaki tünel projeleri hakkında 

fikir alışverişlerinde bulunabilme, sektörün 

önemli isimleriyle tanışabilme ve kariyer fırsatları 

yakalayabilme imkanı bulmuşlardı.

Tünelcilik Kısa Kursu’nun üçüncüsü 28-29 Ağustos 

2014 tarihlerinde İstanbul Fuar merkezinde 

düzenlenecek. Bu yıl “Tünelcilik Kısa Kursu” adıyla 
düzenlenecek olan etkinliği Tünelcilik Derneği 
düzenliyor. Etkinlik yine Tünelcilik Derneği tarafından 
düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk tünelcilik fuarı 
‘Tunnel Expo Turkey - Tünel Yapım Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı’ kapsamında yürütülecek. Fuar 
için gelen ziyaretçiler aynı zamanda kısa kursa 
dakatılabilme fırsatını yakalayabilecekler. Kurs 
bilgileri ve kursa katılım şartları için Tünelcilik 
Derneği’nin internet sayfası www.tunelder.org.tr 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İlk iki kursa oranla üçüncü kursta tünelcilik 

sektörünün geneline hitap eden konular seçilmiş ve 

konularında etkin dünya çapında eğitmenler kursa 

davet edilmişlerdir. Önceki iki kurstan farklı olarak 

gelişmiş tünel ekipmanları konusunda Norveç’ten 

Per Gunnar Andersen, tünel tasarımı konusunda 

Yapı Merkezi’nden Prof. Dr. Ergin Arıoğlu, yumuşak 

zeminlerde açılan sığ tünellerde tasarım konusunda 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgay 

Onargan, tünel tasarımında nümerik modelleme 

konusunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. 

Dr. Okay Aksoy, tünel yapımında ölçüm sistemleri 

konusunda Geogrup’tan Orhan Esat İnanır, zor 

zemin şartlarında yer dondurulması konusunda 

Norveçli Geofrost firmasından Anne-Lise Berggren, 

delme patlatma konusunda Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi’nden Doç.Dr. Aydın Bilgin, tünellerde 

kullanılan delici makineler konusunda Sandvik’ten 

Oğuz Arslan, boru kemer yöntemi konusunda Soner 

Temel Mühendislik’ten Öner Yılmaz, havalandırma 

sistemleri konusunda Norveçli Protan firmasından 

Pal Ossum, lif donatılı püskürtme beton konusunda 

Bekaert’den Mehmet Yerlikaya ve RraiseBoring 

konusunda Atlas Copco’dan Bahadır Ergener kurs 

eğitmeni olarak iştirak edeceklerdir. 
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29 AĞUSTOS (AUGUST) SALON A, 10:00-13.10 
Yeni Teknolojiler, TBM, Roadheader , disk keskiler,sert metal kaplama New Technologies, TBM, Roadheaders, disc cutters and hard material coating

Dr.Martin Herrenknecht Almanya Mekanize tünelcilikte yeni teknolojiler / Newest technologies and trends in mechanized tunnelling 

Prof.Dr.Hanifi Çopur İTÜ Kollu galeri açma makineleri seçimi, performans tahmini, uygulamalar / Roadheader selection, performance  prediction,application

Özgür Savaş Özüdoğru E-Berk Disk keski imalatı, formasyona uygun disk Seçimi / Manufacturing of disc cutters, selection of discs 

Taner Bilge Mates TBM’lerde aşınmaya karşı koruma ve astarlama / Wear protection and hard-facing applications in TBMs 

Per Gunnar Andersen Andersen Mek Verksted AS Gelişmiş Tünel Ekipmanları / Advanced Tunnelling Equipment

30 AĞUSTOS (AUGUST) SALON A, 10:00-13.10 
Tünel Tasarımı, Yüzey Oturmaları Ölçümler Design of Tunnels, Surface Settlements, Monitoring 

Prof.Dr. Ergin Arıoğlu Yapı Merkezi Tünel Tasarımının Temel Felsefesi / Basic Phylosophy of Tunnel Design

Prof.Dr. Turgay Onargan DEÜ Yumuşak Zeminlerde Açılan Sığ Tünellerde Tasarım Esasları ve Uygulama Örnekleri / Design Principles and  Application Examples for Shallow Tunnels in Soft Ground

Prof.Dr. Okay Aksoy DEÜ Tünel Tasarımında Nümerik Modellerin Önemi, Uygulama Verileri ile Gerçekleşme Oranları / Importance of 
 Numerical Modeling in Tunnel Design, Applications, and Realizations

Doç.Dr. İbrahim Ocak İÜ Şehir İçi Tünel Kazılarında Yaşanan Yüzey Oturmalarının Tahmini, Etkileri ve Çözüm Önerileri / Prediction of  Surface Settlements for Urban Tunneling, its Effects and Solution 
Suggestions

Orhan Esat İnanır Geogrup Tünel Yapımında Ölçüm Sistemleri ve Uygulama Örnekleri / Monitoring Systems in Tunnel Construction and  Example Applications 

30 AĞUSTOS (AUGUST) SALON B, 9.45-13.100 
Suyla Mücadele, Zeminin Dondurulması, Zemin İyileştirme Water in Tunnels, Ground Freezing,Ground İmpovement

Suat Seven BASF  Tünel Projelerinde Kullanılan Kimyasallar ve Seçim Kriterleri / Chemical Agents used in Tunnel Projects  and Selection Criteria

Fevzi Aksu İksa Yapı Kimyasalları Şildli Tünelcilikte Zemin-Pasa Şartlandırmak için Mobil Laboratuvar / Mobile Laboratory for Soil-Muck  Conditioning Applications in Shielded Tunnelling

Muammer Çınar Piramida TBM Tünellerinde Suyla Mücadele / Combat against Water in TBM Applications 

Anne-Lise Berggren Geofrost AS Zor Zemin Şartlarında Yer Dondurulması / Ground Freezing for Difficult Ground Conditions  

31 AĞUSTOS SALON A, 10:00-13.10 
Delme Patlatma, Havalandırma, Boru Kemerlenme,Püskürme BetonDrilling and Blasting, Ventilation, Umbrella Arch, Shotcrete

Doç.Dr. Aydın Bilgin ODTÜ Türkiye’deki Delme ve Patlatma Uygulamaları, Yapılan Hatalar ve Bazı Öneriler / Drilling and Blasting Applications in Turkey,Common Mistakes and Some Suggestions

H. Oğuz Arslan Sandvik
Ovit Tüneli›nde ve Gürcüstan’daki bir HES Projesinde Kullanılan Delici Makinelerde Ön Planlama, Akıllı Delme 
ve Veri Toplama Sistemleri / Pre-Planning, Intelligent Drilling, and Data Acqusition Systems in Drilling Machines 
 used in a HEPP Project in Cocasis and Ovit Tunnel

Öner Yılmaz Soner Temel Mühendislik Boru Kemer Yöntemi ve Türkiye’de Kullanımı / Umbrella Arch Method and Its Application in Turkey

Pal ossum Protan AS Maden ve Tünel İşlerinde Havlandırma Sistemleri / Ventilation Systems for Mines and Tunnels Under  Construction

Dr. Mehmet Yerlikaya Bekaert Tünel Kaplamalarında Lif Donatılı Püskürtme Beton Uygulamaları / Fiber Reinforced Sprayed Concrete  Applications in Tunnelling

31 AĞUSTOS (AUGUST) SALON B, 10:00-13.10 
Mekanize Tünel ve Kuyu Açma Mechanized Tunnelling and Raise Boring

Prof.Dr. Nuh Bilgin  İTÜ TBM Seçim Kıstasları, Türkiye’deki TBM Projeleri ve Karşılaşılan Sorunlar / Criteria for TBM Selection,  Problems Encountered in TBM Tunneling in Turkey

Doç. Dr. Cemal Balcı İTÜ Tünel Projelerinde Arazi  ve Laboratuvar Çalışmaları / Site and Laboratory Investigations in Tunneling Projects

Dr. Mücahit Namlı İBB Raylı Sistemler Mikrotünel Uygulamaları / Microtunnelling Applications

Bahadır Ergener Atlas Copco Raise Boring Uygulamaları / Raise Boring Applications

 

NOT: Program içeriğinde endüstriden gelecek taleplere göre güncellemeler söz konusu olabilecektir. 
Katılım Ücreti / Registration Fee 
15 Temmuz 2014 öncesi/ Before 15 July 2014 
500 TL/ 200 Euro

15 Temmuz 2014 sonrası/ After 15 July 2014 
800 TL/ 300 Euro 
Dernek üyelerimize % 25 indirimlidir.

Katılım Ücretine Dahil Olanlar / The registration fee includes 
Kısa Kurs notları / Course notebook 
Öğle yemekleri ve ara öğünler / Lunches and refreshments at breaks

BANKA BİLGİLERİ / BANK INFO 
Hesap Adı / Account Name: Tünelcilik Derneği 
Banka / Bank Info : T.C. İş Bankası İTÜ Ayazağa Şubesi 
Şube Kodu / Branch Code: 1281 
Hesap Numarası / Account Number : 595 612 
IBAN: TR14 0006 4000 0011 2810 5956 12 
Açıklama/ Explanation: 2014 Kısa Kurs Katılımı

28-31 AĞUsTos 2014 - 3. TünelcİlİK KısA KUrsU - İsTAnBUl fUAr MerKezİ - yeşİlKöy / İsTAnBUl
AUGUST 28-31 2014 - THE 3rd ShorT CourSe on Tunneling - iSTanBul Fair CenTer - yeSilkoy / iSTanBul

Head Office

Istanbul Branch

Trabzon Branch



1 GİRİŞ 

1848 yılından bu yana taşkömürü üretim 
çalışmaları devam etmekte olan Amasra Havzası 
Türkiye’nin en büyük taşkömürü rezervlerine 
sahiptir. 50 km2’lik sahada üretim çalışmaları özel 
kişilerce başlatılmış olup 1953 yılında TKİ-EKİ’ne 
devredilen üretim 1984 yılından bu yana ise TTK 
ATİ Müessesesi tüzel kimliği ile devam etmektedir 
(Suvar ve Ersoy, 2012).

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş., Amasra-B 
sahasında işletmecilik haklarını rödevans usulü ile 
2005 yılında devralmış olup çalışmalarına 2006 
yılındaki yer teslimi ile başlamıştır.

2 AMASRA HAVZASI JEOLOJİSİ

Amasra Havza jeolojisi Paleozoik ve Mesozoik 
sistemler olmak üzere iki ana sistemde incelenebilir. 
Karbonifer ve Permiyen alt sistemlerine ayrılan 
Paleozoik sistemler kömür içeren birimleri ihtiva 
eder. Karbonifer alt tabaka ve Permiyen de üst 
tabakadır. Karbonifer formasyonları Alt ve Üst 
Karbonifer olmak üzere ikiye ayrılırlar ve yaşlıdan 
gence doğru (aşağıdan yukarıya) şu şekilde 
istiflenmiştir: Vizeen, Namuriyen, Westfaliyen A ve 
Westfaliyen B/C/D (HEMA, 2012).

Havza stratigrafik kesiti Şekil 1’de verilmiştir. 
Stratigrafik kesitte de görülebileceği üzere 
kömür içeren Westfaliyen yaşlı birimler Kozlu 
ve Karadon alt formasyonlarından oluşur. Bu 
birimlerin kalınlıkları sırasıyla 100-1000 m ve 
200-750 metredir. Bu birimlerde kömürün yanı 
sıra konglomera, kumtaşı ve kiltaşı oluşumları da 
gözlemlenmektedir (HEMA, 2012).

Şekil 1. Bartın-Amasra Havzası genelleştirilmiş stratigrafi kesiti 
(HEMA, 2012)

2.1 Jeoteknik Bilgiler

Geçmiş yıllarda Amasra Havzası kömür ve 
yankayaçları ile ilgili jeoteknik çalışmalar 
yürütülmüştür. Bilgin vd. 1988 yılında Amasra 
kömürlerini mekanik dayanımlarına göre 
sınıflandırmıştır. 2010 yılında ise Bilgin vd. Amasra 
A sahasında -236 kotunda Tavan damarda, -135 
katında Taşlı damarda kömürlerin basınç dayanımı 
tespiti üzerine çalışmalar yapmıştır.

Yankayaçlara ilişkin Bilgin ve Shahriar (1988) 
tarafından Amasra TTK ATİM ocağının 11 farklı 
bölgesinde incelemeler yapılmış ve numuneler 
alınarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya ait 
sonuçların özeti Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Kömür yankayaçları üzerinde yapılan bazı mekanik deney-
lerin sonuçları (Bilgin ve Shahriar, 1988)

Ölçü Yeri ơc (MPa) Formasyon
+100 A5 Batı Rekubu 84,6 Sert Kumtaşı
+100 B5 Doğu Rekubu 50 Kumtaşı
+40 A5 Sondaj Yeri 85,2 Sert Kumtaşı
61120 Kuzey Lağımı 90 Sert Kumtaşı
+100 Batı Rekubu 48 Çamurtaşı
+40 5 Batı Rekubu 53 Konglomera
+40 5 Batı Rekubu 53 Kumtaşı
4 Doğu Rekubu 45,9 Kumtaşı
4 Doğu Rekubu 39,4 Şist
-30/61103 Sağ Tab. (TavanDamar) 24,8 Şist
-30//1103 Sağ Tab. (KalınDamar) 34,9 Şist
0/61183 T.Sol Tab. 47,2 Şist
+100 Kavşak 47,7 Kumtaşı
ơc : Tek Eksenli Basınç Dayanımı

Yankayaçlara ilişkin detaylı jeoteknik çalışmalar 
Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından 
da sürdürülmektedir. 2008 yılında bu çalışmalar 
kapsamında Sandvik firması tarafından Hattat 
Enerji ve Maden Ticaret A.Ş.’nin yapmış olduğu 
karotlu sondajlardan alınan numunelerle deneyler 
yapılarak bir jeoteknik rapor hazırlanmıştır. Bu 
raporda yankayaçlara ait tek eksenli basınç 
dayanımı ve Brazilian çekme dayanımı değerleri 
tespit edilmiştir. Saptanan basınç dayanımı deney 
sonuçları Çizelge 2’deverilmiştir. 

Sandvik’in yapmış olduğu çalışmada saptanan 
Brazilian Çekme Dayanımı sonuçları ise Çizelge 
3’te özetlenmiştir.

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından 2013 
yılında kömür ve yankayaçların kesilebilirliğine 
yönelik yaptırılan çalışmada taban ve tavantaşının 
saptanan tek eksenli basınç dayanımı değerleri 
iseÇizelge 4’te verilmiştir.

Çizelge 2. Sandvik Firması jeoteknik raporu yankayaç deney 
sonuçları-1 (Sandvik, 2008)

Formasyon Tek Eksenli Basınç  
 Dayanımı, ơc (MPa)
 En  En Ortalama 
 Düşük Yüksek  Değer 
 Değer Değer 

Kumlu Şist 35,50 77,61 54,20
Kumlu Şist 58,97 87,46 73,22
Kumlu Şist 71,89 110,78 89,74
Kumlu Şist 51,72 66,27 59,00
Şistli Kumtaşı 20,21 135,41 98,91

Şistli Kumtaşı 96,00 125,61 110,89
Kumtaşı 48,35 104,82 76,78
Kumlu Şist 53,85 88,97 74,09
Konglomera 68,22 90,05 79,18
Arenitik Kumtaşı 31,27 31,27 31,27
Kumtaşı 84,48 156,08 122,69
Kumtaşı 92,40 111,94 99,13
Kumtaşı 46,76 100,28 76,15
ÖZET 20,21 156,08 80,40

Çizelge 3. Sandvik firması jeoteknik raporu yankayaç deney 
sonuçları-2 (Sandvik, 2008)

Formasyon Brazilian Çekme Dayanımı (MPa)
 En  En Ortalama 
 Düşük Yüksek Değer 
 Değer Değer 

Kumlu Şist 5,28 7,81 6,34
Kumlu Şist 4,10 8,02 6,37
Kumlu Şist 8,03 13,53 10,50
Kumlu Şist 4,05 7,42 6,00
Şistli Kumtaşı 3,30 10,45 7,47
Şistli Kumtaşı 3,11 7,17 5,13
Kumtaşı 6,64 13,27 9,39
Kumlu Şist 6,69 7,95 7,19
Konglomera 2,47 6,16 3,99
Arenitik Kumtaşı 0,62 2,78 1,85
Kumtaşı 8,07 13,13 11,57
Kumtaşı 8,47 9,41 8,92
Kumtaşı 1,61 3,17 2,55
ÖZET 0,62 13,53 6,71

 

Çizelge 4. Tavantaşı ve tabantaşı tek eksenli  
basınç dayanımı değerleri (İTÜ, 2013)

Formasyon Tek Eksenli Basınç Dayanımı  
 (MPa)
Tavantaşı (Kumtaşı)  23,2
 37,7
 48,7
 37,3
Tabantaşı (Silttaşı) 31,2
 88,1
 27,5

 22,5

2.2 Ana Kat Galerileri Formasyon Bilgisi

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından 
gerçekleştirilmekte olan Amasra-B Taşkömürü 
projesinde toplam 13 bin metre ana kat galerisi 
açılacaktır. Bu galerilerde geçilecek formasyonlar 
çoğunlukla kumtaşı, silttaşı olmak üzere yer yer 
konglomera ve kömür içeren birimler de geçil-
ecektir.

Şu anda 1 No’lu ve 3 No’lu işletme kuyularından 
devam etmektedir. 1 No’lu işletmede bulunan 2 
adet ana kat galerisine ait jeolojik kesit Ek 1’de 
verilmiştir. Bu kat galerilerine ait hedeflenen uzun-
luk ve gerçekleştirilmiş olan ilerleme miktarlarına 
ait bilgiler ise Çizelge 5’te verilmiştir.

Çizelge 5. Ana kat galerileri hedeflenen uzunluklar ve gerçekleştirilen 
ilerlemeler

Ana Kat Hedef İlerleme 
Galeri No Uzunluk (m) Miktarı (m)
3704 No’lu Galeri 1400 1150
3705 No’lu Galeri 1450 1300

3 KAZI YÖNTEMİ
3.1 Delme ve Patlatma
B24 faydalı kesitli galeride delme patlatma 
yöntemi ile ilerleme üst yarı ve alt yarı şeklinde 

ÖZEt 
Yaklaşık 600 milyon ton kömür kaynağına sahip, Türkiye’nin en önemli taşkömürü havzası olan 
Amasra-B sahasında madencilik çalışmaları devam etmektedir. şu anda üç farklı arında sürdürülen 
ana kat galerisi hazırlıklarında B24 kesit ile toplamda 3500 metre ilerleme yapılmıştır. Bu bildiride, 
Amasra-B sahasında Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.ş. tarafından sürdürülen ana kat galerisi 
hazırlıklarında kullanılan ilerleme yöntemi, tahkimat sistemi ve aletsel gözlemlere ilişkin ölçüm 
çalışmalarından elde edilen veriler değerlendirilmektedir.   

AbSTrACT 
Mining activities in Amasra-B field, which is the most important hardcoal basin of Turkey with 
approximately 600 million tons of coal resource, is ongoing. In total, 3500 meters with B24 net 
section has been advanced at current three different working faces. In this paper, development 
method, support type and measurement studies related instrumental observations at main 
roadway driven in Amasra-B field by Hattat Enerji ve MadenTicaret A.ş., are evaluated.

eren soyer, cİHAn ersoy, s. selİM şenKAl
hATTAT ENErjİ vE MADEN TİCArET A.Ş.,  
AMASrA TAŞKÖMÜrÜ İŞLETMESİ, AMASrA, bArTIN

TUrgAy onArgAn
DoKuz EyLÜL ÜNİvErSİTESI, MADEN MÜhENDİSLİĞİ bÖLÜMÜ, İzMİr 

HATTAT enerjİ AMAsrA-B sAHAsı AnA KAT gAlerİlerİ HAzırlıK 
ÇAlışMAlArı, UygUlAnAn TAHKİMAT yönTeMİ ve AleTsel gözleMler

MAIN roADwAy DEvELoPMENTS, APPLIED SuPPorT METhoD AND 
INSTruMENTAL obSErvATIoNS IN hATTAT ENErGy AMASrA-b fIELD
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yük ölçümü sürekliliği sağlanmaktadır. 

Şekil 3. B24 galeri tahkimat şekli

Şekil 4. Elektrik yük hücresi     

Şekil 5. Yük hücresi montajı ve data logger

Şekil 6. Data logger yardımı ile yük okunması

Şekil 7. Yük Hücresi-1’e ait dengelenmiş kaya yükü-tahkimat yükü 
grafiği
Şekil 8. Yük Hücresi-2’ye ait dengelenmiş kaya yükü-tahkimat yükü 
grafiği
Şekil 10. Yük Hücresi-4’e ait ilerleme eş zamanlı kaya yükü-tahkimat 
yükü grafiği

Şekil 11. Yük Hücresi-5’e ait ilerleme eş zamanlı kaya yükü-tahkimat 

yükü grafiği

5.2 Konverjans Ölçümleri

Konverjans ölçümleri 1 No’lu işletmede 3704 ve 
3705 No’lu galerilerde belirlenen istasyonlarda 
yapılmaktadır (Şek. 12).

İstasyonlardaki konverjans değerleri, halat 
saplamanın püskürtme beton ile birleştiği 
noktanın Z koordinat değerinin okunarak zamana 
bağlı karşılaştırılması şeklindedir (Şek. 13). Bu 
durumda belirlenmiş konverjans değerleri Şekil 
12’de verilmiştir.

Şekil 12. Yük ölçüm ve konverjans istasyonları planı

Şekil 13. Galeri içinde konverjans ölçümü

5.3 Çekme Testi

Kaya saplaması ve halat saplamada ankraj 
elemanı olarak kullanılan kimyasal reçineler 
içinde mühendislik standartları ve ekonomik 
açıdan projeye en uygun reçineyi saptamak için 
bir dizi çekme testi yapılmıştır (Şek. 14). Projede 
kullanılan reçinelerde, 5 dk.’lık ankraj süresinden 
sonra ortalama 160 kN’luk çekme yükü elde 
edilmiştir.

Şekil 14. Kaya saplaması çekme testi

5.4 Püskürtme Beton Dayanım Testi

Yerüstündeki beton santralinde kuru karışım olarak 
hazırlanan betonun dayanım değerinin kontrolü 
için yeraltında püskürtme beton işi yapılırken 
150x150x150 mm’lik küp kalıplar yardımıyla 
belirli periyotlarda beton numuneleri alınmaktadır. 
Numune alınırken yeraltındaki fiili şartlar göz 
önünde tutularak direkt olarak yan duvar veya 
tavan yüzeyine püskürtülen noktadan numune 
alınmasına çalışılmaktadır. Ayrıca 45° açıyla 
galeri duvarına yaslanan bir kazana püskürtülerek 
kazanda biriken betonun yine aynı küp kalıplara 
doldurularak numuneler elde edilmektedir. Elde 
edilen numunelere 7 günlük tek eksenli basınç 
deneyi uygulanmaktadır. Priz hızlandırıcı katkıların 
dayanıma etkisinin belirlenmesi amacıyla beton 
numuneleri katkılı ve katkısız olarak ayrı ayrı 
alınmaktadır. Çizelge 7’de püskürtme beton 
numunelerinin dayanım değerleri verilmiştir.

Çizelge 7. Püskürtme beton dayanım değerleri
Kür  Katkı Basınç Numune
Süresi Durumu Dayanımı Yeri  
   (MPa)
7 gün Katkısız 34,8 Duvardan
7 gün Katkılı 26,3 Duvardan
7 gün Katkılı 24,4 Duvardan
7 gün Katkısız 29,7 Duvardan
7 gün Katkısız 34,6 Duvardan
7 gün Katkılı 19,9 Kazan
7 gün Katkılı 19,1 Duvardan
7 gün Katkısız 20,6 Kazan
7 gün Katkısız 18,3 Kazan
7 gün Katkısız 19,9 Duvardan
7 gün Katkısız 26,4 Kazan

6 SONUÇLAR

 Açılan galeriler B24 m2 büyüklüğündedir.

 Galeriler yüzeyden 600m derinlikte başlamış 
700m derinlikte devam etmektedir. 

 Uygulanan halat saplama, çelik saplama, çelik 
hasır ve püskürtme beton tahkimat sistemi 
Zonguldak Havzası’nda ana kat galerilerinde, 
hatta Türkiye’de bulunan kömür madenlerinde 
düzenli olarak ilk defa uygulanan tahkimat 
sistemidir.

 Bu tahkimat sistemiyle beraber yapılan aylık 
ilerleme aylık ortalama 90 metre olup havza 
tarihindeki en iyi ilerlemedir.

 Tahkimat sisteminde konverjans ölçümlerinde 
maksimum 50 mm fark değerleri ölçülmüştür.

 İstasyonlardan alınan yük ölçümlerinde 
ise ortalama 40-60 günde tavan yükü 
sabitlenmiştir.

 Beton dayanımı test sonuçlarına göre kimyasal 
priz hızlandırıcı katkının püskürtme beton 
dayanım değerini %20-25 oranında azalttığı 
saptanmıştır.

 Yük ve konverjans ölçüm değerlerine 
bakıldığında uygulanan tahkimat sisteminin 
kesit, jeolojik formasyon ve ilerleme hızına 
göre uygun seçildiği görülmektedir. 

iki kademede yapılmaktadır. Galeri tavan 
yüksekliği 4,5 m olup, kazı aşaması iki kademede 
gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada üst yarı 
ilerlemesi yapılırken galeri yüksekliği 3 m olup bu 
yükseklikte 24 m ilerleme sağlandıktan sonra ikinci 
aşamada, kalan 1,5 metrelik taban yüksekliğinin 
kazısı tamamlanmaktadır. Galerinin üst yarısı ve alt 
yarısı koordineli şekilde ilerlemektedir. Şekil 2’de 
delme patlatma delik düzeni verilmiştir.

Şekil 2. Delik düzeni

Galeri kazısında patlayıcı madde olarak Ø25 x 
200mm grizutin klorür  ve bakır yüksüklü 30 
ms gecikmeli 4 metre boyunda elektrikli kapsül 
kullanılmaktadır. Ortalama patlayıcı malzeme 
bilgileri şu şekildedir:

Dinamit Miktarı: 32 kg/m
Dinamit özgül şarj miktarı: 1,06 kg/m3
Kapsül Miktarı: 42 adet/m
Kapsül özgül şarj miktarı: 1,34 adet/m3

Üst yarı ilerlemesi ortalama 15 vardiyada, alt 
yarı ilerlemesi ise ortalama 7 vardiyada 
tamamlanmaktadır. Vardiya düzeni 8’er saatten 
günlük 3 vardiya şeklindedir.

3.2 Pasa Nakliyatı

Delme patlatma sonrası oluşan pasa, skreyper 
yardımıyla kazı arınından 5 m3’lük vagonlara 
doldurularak lokomotifle kuyu dibine getirilir 
ve kuyu kafesi sistemiyle yerüstüne ihraç edi-
lerek yerüstündeki tumba sistemine gönderilir. 
Skreyperler, bulundukları noktadan maksimum 50 
m mesafeye kadar arında bulunan pasayı vagona 
çekebilecek kapasitededir. 

Demiryolu atımı, skreyper ilerletimi, boru şebekesi 
ekleme ve kontrol sondajı ortalama 2 vardiya 
sürmektedir.

B24 kesitte aylık ortalama 90 metrelik ilerleme 
sağlanmaktadır.

4 TAHKİMAT UYGULAMASI

Patlatma sonrası oluşan açıklığın tahkimatı için 
püskürtme beton, çelik hasır, kaya saplaması ve 
halat saplama gibi tahkimat bileşenleri birlikte 
kullanılmaktadır. Zayıf ve çok zayıf formasyon 
koşullarında tavan baskılarının durumuna 
göre ilave tahkimat olarak TH çelik bağ ile 
desteklenmektedir. Açılmış olan galerilerde 
TH çelik bağ tahkimatlı mesafe toplam galeri 
uzunluğunun %1’in altındadır. 

Patlatmayı takiben tavan kısmına 5 cm kalınlığında 
ön püskürtme beton atılarak güvenli çalışma böl-
gesi sağlanmaktadır. Daha sonra tahkimat düzeni 
gereğince kaya saplamaları ve halat saplama 
ankrajları yapılmaktadır.

4.1 Saplama Tahkimatı

Kaya saplamalar ve halat saplama düzeni Şekil 
3’te gösterilmiştir. Deer sınıflamasına göre orta-
çok sağlam kaya koşullarında (RQD>50) 2,4 
m mesafede halat ve çelik saplamalar 0,8 m 
aralıklarla ankrajlanırlar. Ankraj elemanı olarak 
kimyasal reçine kullanılmaktadır. Zayıf ve çok 
zayıf kaya kütlesi koşullarında (RQD<50) ise 1 
metre mesafede halat ve çelik saplamalar, 0,6 
m aralıklarla tavan yükünü karşılayacak şekilde 
değiştirilmektedir.

4.2 Çelik Hasır

Çelik hasırlar, patlatma sonrası açılan yüzeye 
5cm atılan betonlamadan sonra halat ve kaya 
saplamalar ile plakalar yardımıyla birbirlerine 
belli aralıklarla bindirilerek tüm galeri yüzeyini 
kaplayan bir donatı oluşturmaktadır. 

4.3 Püskürtme Beton

Püskürtme beton yöntemi kuru tip olarak 
uygulanmaktadır. Yerüstünde bulunan beton 
santralinde, otomasyon sistemiyle belirlenen 
dayanım sınıfında hazırlanan kuru agrega, 
santral ağzında vagonlara beslenerek yeraltında 
püskürtme yapılacak yere götürülmektedir. 
Karışım uygulama anında toz tip hızlandırıcı ve su 
eklenerek gerekli galeri yüzeyine uygulanmaktadır. 

İşletmede yer alan beton santralindeki mikser 
hacmi 1 m3’ün altında olduğundan kuru karışım 
bileşenlerinin miktarları mikser hacmine göre 
ayarlamıştır. Çizelge 6’da kuru karışım bileşenleri 
oranları yer almaktadır.

Saplama ve çelik hasır montajından sonra 
minimum 15 cm kalınlığında nihai beton 
atılmaktadır. Düzenli yapılmış bir atım sonrasında 
B24 kesitli galeride 1 m ilerleme için ortalama 
5 m3 (geri sekme kaybı dahil) püskürtme beton 
kullanılmaktadır.

5 ALETSEL GÖZLEM

Galeride yapılan kazı sonrası uygulanan 
tahkimat sisteminde yük ve konverjans 
ölçümleri yapılmaktadır. Buna bağlı olarak kaya 
saplamalarında çekme testi, püskürtme betonda 
dayanım testleri yapılmıştır.

Çizelge 6. Kuru karışım bileşen oranları

MALZEMELER  kg / m3 kg / 580 dm3

ÇİMENTO(P-42,5)  450 266

SU  233,71 138
AG 1 0-5 1076,18 635
AG 2 0.5-12,7 593,78 350
iksagunit-da 22,5 13,3

Yük ve konverjans ölçümleri için galerilerde 
ihtiyaca göre 12 adet istasyon seçilmiş, bu 
istasyonlarda yük ve konverjans değerleri 
alınmıştır. Seçilen istasyonlarda,  jeolojik yapı 
belirlenmiş veistasyonlar Şekil 13’te gösterilmiştir. 
Havzadan ve galerilerden alınan numunelerde 
yapılan jeomekanik laboratuar testleri 
seçilen istasyonlardaki jeolojik yapıyla birlikte 
irdelenmiştir (Çiz. 2,3,4).

5.1 Kaya Yükü Ölçümü

Galeride yapılan kazı sonrası uygulanan tahkimat 
sisteminde yük ölçümleri yapılmaktadır. 500 kN’lük 
elektrik yük hücrelerinden faydalanılmaktadır (Şek. 
4). Yük ölçümü yapılacak kaya saplaması için iki 
kare plaka arasına koyulan yük hücresinin montajı 
Şekil 5’de verilmiştir.

Ölçüm için yük hücresine tümleşik durumda 
bulunan data kablosunun portatif veri alıcıya 
bağlanarak mV mertebesinde okunan yük kN’a 
çevrilerek yük değeri alet üzerinden okunmaktadır 
(Şek. 6). Kritik durumlarda hassas sonuç almak 
için yük hücresine ait kalibrasyon formülünde mV 
değeri girilerek en doğru sonuç bulunmaktadır. Yük 
hücresinin galerinin hangi bölgesinde kullanılacağı 
ve ne şekilde montaj edileceği alınmak istenen 
sonuca göre farklılık göstermektedir. 

Yeni patlatma yapılmış tahkimatsız bölgede 
uygulanacak yeni ankraja bağlanan yük hücresinde 
elde edilen değerler ile tavan saplamaları 
tamamlanmış ve tavan yükü ile tahkimat yükü 
dengelenmiş bölgede sonradan yapılan ilave 
bir saplamaya bağlanacak yük hücresinde elde 
edilecek değerler farklılık göstermektedir. 

Arın gerisinde, kavşaklar, kulplar ya da bağlantı 
galerisi gibi kritik bölgelerde sonradan yapılan 
ilave ankraja bağlanan yük hücresinden elde 
edilen verilere bakıldığında, tahkimat yüküyle 
tavan yükü önceden dengelendiğinden günlük 
okunan değerler oldukça küçük olup birbirine çok 
yakın değerler içermektedir (Şek. 7, 8, 9).

Arın bölgesinde yapılan patlatma sonrasında 
tahkimatsız bölgede yapılan kaya saplamasına 
bağlanan yük hücresinden sağlıklı veri 
okunabilmesi ve hücrenin galeri ilerlemesi 
sebebiyle devam eden patlatmalardan korunması 
için yük hücresi çelik hazne içinde korunmaktadır.
Bu durumda günlük okunan değerlere bakıldığında 
tavan basıncının hızlı bir şekilde artış göstererek 
tahkimat yüküyle daha yüksek bir yük değerinde 
dengelendiği gözlemlenmiştir (Şek. 10,11).

Yapılan ölçümlerden, tavan yüküyle Tahkimat 
yükünün dengelendiği belirlenen istasyonlardan 
yük hücreleri sökülmektedir. Sökülen hücreler 
galeri içinde belirlenen yeni istasyonlara taşınarak 
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Şekil 9. Yük Hücresi-3’e ait dengelenmiş kaya yükü-tahkimat yükü 
grafiği
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TünelcİlİK derneĞİ’nden 
ödül ve desTeK TeşvİKlerİ

aWardS FroM TurkiSh 
Tunneling SoCieTy

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.

Son beş yıldır sektörden gelen istekle, tünelcilik işinin tüm oyuncularını 
kapsayacak; özelikle, yapımcıları, işverenleri, tedarikçileri, akademisyenleri 
birçatı 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 Nisan 
2014 tarihi itibariyle 400’ü asmış durumdadır. Tünelcilik sektöründen önemli 
isimleringörev 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 Kısa Kursu’nda 
verilmesi ve ödül miktarının 1,500 ¨ olması düşünülmüştür. Ödüle başvuru için 
son tarih 30 Haziran 2014.

BAŞVURU KOŞULLARI

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” alanında yapılmış olan bir uzmanlık tezinin (Doktora ve Yüksek 
Lisans Tezleri) ödüllendirilmesi ve Dünya Tünelcilik Kongresi’ne katılımı 
destek teşviğinde bulunulması konularıyla ilgili bilgilere Tünelcilik Derneğinin 
internet sayfası www.tunelder.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu’nın aldığı bir başka kararla 
da Dünya Tünelcilik Kongresi’ne katılımı destek teşviğinde 
bulunulması düşünüldü. Tünelcilik Derneği, her yıl ITA’nın 

düzenlediği Uluslararası Konferanslara katılmayı desteklemek 
için, o yıl toplantıya poster veya sözlübildiriyle katılanlara 

parasal destekte bulunma kararı aldı. Bu destek her yıl yönetim 
kurulu kararı ile belirlenecek miktarda olacaktır. 

2014 yılı için bu rakam 1500 ¨ 
olarak belirlenmiştir. 

Her bildiri için sadece bir kişiye  
destek sağlanacaktır.

“Turkish Tunneling Society promotes attendance (by scientific paper) to the World Tunnel Congress organized 
yearly by ITA and gives awards for succesful MSc and PhD dissertations on tunneling.”
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Features

� Covers rock cutting mechanics applied to  

 tunnel and mine excavation machines

� Describes the operational parameters of  

 tunnel boring machines

� Combines theoretical concepts with 

 laboratory and field data

� Helps readers predict the performance of 

 any excavation machine

� Includes numerical and solved examples 

 from real-life mining and civil engineering  

 projects

Summary

The secret to streamlined scheduling of mining 

and civil engineering projects is a solid under-

standing of the basic concepts of rock cutting 

mechanics. Comparing theoretical values with 

experimental and real-world results, Mechanical 

Excavation in Mining and Civil Industries thor-

oughly explains various rock cutting theories 

developed for chisel, conical, disc, and button 

cutters. The authors provide numerical examples 

on the effect of independent variables on depen-

dent variables, as well as numerical and solved 

examples from real-life mining and civil engi-

neering projects using equipment such as: 

� Hard- and soft-ground tunnel boring machines 

 (TBMs)

� Roadheaders

� Shearers

� Ploughs

� Chain saws

� Raise borers

� Impact hammers

� Large-diameter drill rigs

� Microtunnel boring machines

This book assists students and practicing engi-

neers in selecting the most appropriate machin-

ery for a specific job and predicting machine 

performance to ensure efficient extraction, and 

offers background information on rock cutting 

mechanics and different mechanical miners.

Table of Contents

Introduction

Site Investigations for Mechanized 
Excavation Projects

Physical and Mechanical Properties of 
Rocks, Soils, and Coals

Rock Cutting Tools and Theories

Laboratory Rock Cutting Tests

Wear of Cutting Tools

Roadheaders

Impact Hammers

Hard Rock Tunnel Boring Machines

Soft Ground Tunnel Boring Machines

Microtunnel Boring Machines and Jacking 
Forces

Shaft and Raise Boring Machines

Large Diameter Drill Rigs

Mechanical Excavation in Coal Mines

Chain Saw Machines

Emerging Mechanical Excavation Technologies
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Turkish Tunneling Society chairman Nuh 

Bilgin holds a B.Sc. from Istanbul Technical 

University (ITU) and a Ph.D from University of 

Newcastle Upon Tyne, UK. He joined the ITU 
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School of Mines, USA. From 1995 to 1999, he 
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Engineering and Earth Mechanics Institute of the 
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AyvAlıdere ATıKsU Tünelİ 
AYvALIDERE SEWERAGE TUNNEL

MAden ve İnşAAT endüsTrİlerİnde 
MeKAnİze KAzı KİTABı yAyınlAndı
THE BOOK OF MECHANICAL ExCAvATION IN MINING  
AND CIvIL INDUSTRIES PUBLISHEDThe main aim of the tunnel is to collect waste water from Bayrampasa, Esenler, Gungoren, and zeytinburnu districts and 

transfer it to the Yenikapi Waste Water Treatment Facility. The project granted to Unal Akpinar Construction Company includes 
construction of a few collector lines with different small diameters having a total length of 527 m and a main tunnel line 
having an innerdiameter of 2.2 m and a length of 4334 m. The construction of collector lines have already been completed in 
March 2014. The construction of the main line including 3 logistic shafts is still continuing, of which the construction of 2 shafts 
and 2100 m of main tunnel has already been completed. An EPB TBM manufactured by Caterpillar is used for construction of 
the main line.

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden, Prof. 
Dr. Nuh Bilgin, Prof.Dr. Hanifi Çopur ve Doç. Dr. Cemal Balcı’nın “Mechanical Excavation in Mining and Civil Industries” adlı kitabı 
dünyaca ünlü CRC Press, Taylor & Francis Group uluslararası yayınevi tarafından İngilizce olarak yayınlandı.

İTÜ’lü öğretim üyeleri, kitabın dünya ve ülkemiz madencilik ve inşaat sektörünün yanı sıra bu konularda eğitim alan öğrencilere 
faydalı olacağını düşündüklerini ifade etti.

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

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.Mart 2014 
tarihi itibariyle kolektör hattı tamamlanmış 
durumda.

Ünal Akpınar İnşaat tarafından yürütülen 

Ayvalıdere Atıksu Tüneli hattındatoplam 
3 adet kuyu (şaft) bulunuyor. Kuyulardan 
2 tanesinin kazısı Mart 2014 itibariyle 
tamamlanmış durumda. Son kuyunun kazısına 
devam ediliyor. Caterpillar marka pasa basınçlı 
tünel açma makinesi ile yapılan kazılarda 
ikinci kuyu da geçilerek Nisan 2014 itibariyle 
2.100 m’ye ulaşılmış durumda. Toplam tünel 
hattının % 38’lik bölümü tamamlandı.

Uzunluğu 4.334 m, çapı 2,2 m olan 
Ayvalıdere Atıksu Tüneli günde 455.760 
m3 atık suyu, arıtma tesisine ulaştırma 
kapasitesine sahip olacak. Civar bölgedeki 

1.038.930 kişiye hizmet edecek olan projenin 
tamamlanmasıyla Zeytinburnu’nun koku 
probleminin giderilmesi bekleniyor.

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

Kaynak: www.iski.gov.tr
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Açılışı yapılan Vezneciler Metro İstasyonu ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü 

çalışanları, öğrenciler, bölge halkı ve bölge esnafı, raylı sistemlerle konforlu bir ulaşım  

sistemine kavuşmuş olacaklar. İstasyonun işletmeye alınmasının bölge turizmine olumlu 

katkılar sağlaması da bekleniyor.

3,5km uzunluğundaki Şişhane-Yenikapı Metrosu'nun Haliç Metro Geçiş Köprüsü üzerinde 

yer alan Haliç İstasyonu ile Yenikapı İstasyonu 15 Şubat 2014 tarihinde hizmete alınmıştı.

Şişhane-Yenikapı projesi kapsamında Haliç Metro Köprüsü’nün köprü ayakları, Vezneciler 

İstasyonu ve Yenikapı İstasyon bölgelerinde sürdürülen arkeolojik kazı ve belgeleme 

çalışmaları titizlikle yürütüldü. Vezneciler İstasyonu’nun Şehzadebaşı Caddesi üzerin-

deki çıkışlarından birinde, Koruma Kurul Kararlarına bağlı olarak gerçekleştirilen arkeolojik 

çalışmalar hala devam ediyor. Vezneciler İstasyonu bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda 

elde edilen buluntular, İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. 

Bu buluntulardan en önemlisi sayılabilecek Bizans dönemine ait (Opus Sectile) mozaiği 

İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırıldı.

Yüzeyden 30 m derinliğe inşa edilen Vezneciler İstasyonu’nda rayların altına titreşimi 

önleyici elastomer yastık uygulanarak, trenin sebep olduğu gürültü ve vibrasyon en aza 

indirilerek seyahat konforu arttırıldı. Projenin Tarihi Yarımada’da olması nedeniyle titreşim 

sönümleyici ve gürültüyü minimuma indiren ray bağlantı sistemleri tercih edildi.

İsTAnBUl ünİversİTelİler ArTıK 5 
dAKİKAdA TAKsİM’de
ISTANBUL UNIvERSITY CAN REACH AT 
TAKSIM IN 5 MINUTES

Transportation in Istanbul getting bigger day by day with subway constructions.Vezneciler station in M2 line (Haciosman-
Yenikapi) opened to public in 16 March 2014. 
Sishane-Yenikapi line is an extension of Taksim-Haciosman line with 3.5 km length. Halic and Yenikapi stations located along 
this extension opened in 15 February 2014.
This new station is constructed 30 m below the ground. Since the project takes place in historical peninsula of Istanbul, 
elastomer cushions/dumpers were used during construction to prevent vibrations and noise caused by train.

İstanbul’da ulaşımın konforu metro ağları ile 
güçlenmeye devam ediyor. şişhane-Yenikapı Metro 
hattı üzerinde bulunan vezneciler İstasyonu'nun 16 
Mart 2014 Pazar günü açılışı yapıldı. Hizmete alınan 
vezneciler İstasyonu’na, İstanbul’un işgali sırasında 
bu bölgedeki karakolda şehit edilen askerlerimizin 
anısına “vezneciler İstasyonu 16 Mart şehitleri Girişi” 
ismi verildi. Ayrıca İstasyon girişine olayı üç dilde 
anlatan anıt (mihenk taşı) da konuldu.

Kaynak: www.ibb.gov.tr
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yAKLAŞAN ETKİNLİKLEr
UPCOMING EvENTS

INTER TUNNEL 2014 
Moscow Russia
www.intertunnelrussia.com

14-16 MAYIS 2014
WTC 2014
Iguassu Falls, Brazil
www.wtc2014.com.br

9-15 MAYIS 2014

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

www.atstunnellingconference2014.com

17-19 EYLÜL 2014
THE 14th WORLD CONFERENCE OF THE 
ASSOCIATED RESEARCH CENTERS FOR THE 
URBAN UNDERGROUND SPACE, 
Seoul, Korea
www.acuus2014.com

24-26 EYLÜL 2014

6. ULUSLARARASI MADENCİLİK, MADEN 
AKİPMANLARI, İŞ MAKİNELERİ FUARI

www.madenturkiyefuari.com

27-30 KASIM 2014
2nd EASTERN EUROPEAN TUNNELLING 
CONFERENCE (EETC 2014) 
Athens, Greece
www.eetc2014athens.org

28 EYLÜL-01 EKİM 

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

www.uiua2011.pwr.wroc.pl

22-23 EKİM 2014
TUNNELS AND UNDERGROUND 
SPACE RISKS & OPPORTUNITIES
Lyon, France
www.congres.aftes.asso.fr

13-15 EKİM 2014

ANKOMAK 21-25 MAYIS 2014’TE 
YENİ YERİ TÜYAP KONGRE MERKEZİNDE 

www.ankomak.com

21-25 MAYIS 2014
AIMS 2014 
Sixth International Symposium High 
Performance Mining, Aachen, Germany
www.aims.rwth-aachen.de

11-12 HAZİRAN 2014

HE 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON SPRAYED CONCRETE

www.sprayedconcrete.no

 16-19 HAZİRAN 2014
2014 NORTH AMERICAN TUNNELING 
CONFERENCE AUTHOR INFORMATION 
Los Angeles, USA
www.smenet.org

22-25 HAZİRAN 2014
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Gereğini arz ederiz. 

Tüzel Kişiliğin

Ünvanı  :

Faaliyet Alanı  :

Vergi Dairesi  :

Vergi Numarası  :

Adres  :

Telefon  :

Faks  :

E-posta  :

Yetkili Kişinin

Adı Soyadı :

T.C.Kimlik Numarası  :

Adres  :

Telefon  :

Faks  :

E-posta  : 

Referans olan Dernek Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası(*): ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Referans olan Dernek Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası(*): ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(*) Referans olan Dernek Üyelerinin imzalarını taşımayan üyelik başvuru formu işleme konamamaktadır.

ORUÇREİS MAHALLESİ BARBAROS CADDESİ TEKSTİLKENT SİTESİ A 11 BLOK 3.KAT NO 48  ESENLER İSTANBUL

Beşiktaş V.D.: 870 036 0473,  Banka: T.C. İş Bankası IBAN: TR14 0006 4000 0011 2810 5956 12

Tel: +90 212 438 17 54 Fax: +90 212 288 02 10 E-mail: info@tunelder.org.tr

Tarih Kurum Yetkilisi Adı-Soyadı-Kaşe İmza
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www.tunnelexpoturkey.com

DÜZENLEYEN | ORGANIZERS

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK TÜNELCİLİK FUARI AÇILIYOR!
TURKEY’S FIRST TUNNELLING FAIR IS OPENING!

TÜNEL YAPIM TEKNOLOJİLERİ
VE EKİPMANLARI FUARI

Istanbul Fuar Merkezi Yeşilkoy
28-31 AĞUSTOS, 2014

TUNNELLING CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES & EQUIPMENTS FAIR

Istanbul Expo Center Yesilkoy, Istanbul-TURKEY
AUgUST 28-31, 2014

Together with  

B2B GOVERNMENT, CONTRACTOR 

SUBCONTRACTOR 

SUPPLIER MEETINGS and  

3rd TUNNELING  

ShORT COURSE 

B2B KAMU, YÜKLENİCİ  

ALT YÜKLENİCİ 

TEDARİKÇİ BULUŞMALARI 

 tanışma toplantıları ve 

 III. TÜNELCİLİK KISA  

KURSU  
ile birlikte

OthEr COUNtriES | bAŞkA ÜLkELEr  
mr. tOLGA ÇİLENGİrOğLU
mCi turkey Ltd.  
m 1 : +90 533 928 10 46    
m 2 : +90  533 721 75 27
E:  tolga@tunnelexpoturkey.com

www.mci-group.com/turkey

WithiN tUrkEY | tÜrkİYE İÇİNDE
mr. CANEL hAbErAL  
Demos Fair
P: +90 212 288 02 06 
m: +90 533 583 39 98
F: +90 212 288 02 10 
E: canel@demosfuar.com.tr

www.demosfuar.com.tr



13-11-21_174_ID207_türAz_Image_»Uyak«_240x320mm_4c_oc_Fassung 01

h e r r e n k n e c h t  A G   |   U t I l I t y  t U n n e l l I n G   |   t r A F F I c  t U n n e l l I n G

Herrenknecht AG 
D-77963 Schwanau
Phone + 49 7824 302-0
Fax + 49 7824 3403
marketing@herrenknecht.com

www.herrenknecht.com

GELECEĞİ  BİRLİKTE ŞEKİLLEndİRİyoRuz.

Herrenknecht, mekanik tünel ilerleme tekniği alanında teknoloji ve pazar lideridir. Herren knecht dünya 
 çapında, tüm inşaat zeminlerine uygun ve tüm çaplarda en modern tünel delme makineleri tedarik eden 
tek şirkettir. 

Metro, demir yolu, yol, yardımcı tünel, boru hattı, hidro enerji, madencilik ve keşif: Herrenknecht’in 
referansları tüm dünyada 2.300’ü aşkın tamamlanmış projeyi kapsamaktadır. İlerleme tekniğimizle 0,10 ila 
19 metrelik çaplarda tüneller, boru hatları, kuyular ve üretim delikleri oluşturulmaktadır. 

Türkiye’de bulunan inşaat şirketleri ve inşaat sahipleri en farklı projelerde Herrenknecht  teknolojisine 
güvenmektedir. Tünel delme makinelerimizin İstanbul ve Ankara’da metro ağı inşaatının ilerlemesinde 
 kullanılması buna örnek gösterilebilir. Makinelerimiz çok sayıda atık su altyapısında ve Ankara yakınlarında 
bulunan Gerede projesi veya İstanbul’daki boğaz  geçişi (Melen 7 tüneli) gibi geniş kapsamlı su transfer 
 sistemlerinde kullanılmaktadır. 2013  yazında makinelerin teslim alınması ile yeni bir mega projeye start 
verilmiştir: 13,66 metre çapındaki karma kalkan S-762, Istanbul Strait Road Crossing (İstanbul Boğazı 
 Karayolu  Geçiş Projesi) için Avrupa ve Asya parçalarını şehrin limana yakın kısmında birbirine  bağlayacaktır. 
Bu  projenin deniz seviyesinin 100 metre aşağısına kadar inen rotası zorlu bir jeoloji ve  yüksek basınçlarla 
seyretmektedir.
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PENA

       
tunnel

www.penatunnel.com


