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Değerli Okurlarımız

Dergimizin 3. sayısının elinize geçmesinden sonra Türk Tünelcilik 

Sektöründeki gelişmeler daha da hızlandı. Bu sayımızda son 

gelişmeleri derli toplu vermeye çalışacağız. Fuara ve kısa kursa 

ilgi büyük, 130’a yakın yerli ve yabancı firma fuara sergi alanı 

alarak katılıyorlar. Kısa kursta ise 13 yabancı ve 22 Türk konuşmacı 

tünelciliğin değişik konularını ele alacaklar.

Bu yıl Tünelcilik Derneği, Türkiye için bir ilki gerçekleştirdi ve 

Brezilya’nın Iguassu şehrinde yapılan Dünya Tünel Kongresi’ne 

20 metrekarelik bir sergi alanı ile iştirak etti ve büyük ilgi gördü. 

Bize Demos, Tünelmak, E-BerK ve Çolakoğlu Metalurjik Sanayi 

yetkilileri de sergi alanımızda yer alarak iştirak ettiler, kendilerine 

teşekkür ediyoruz. Kongreye çoğu derneğimizin üyesi olan 21 Türk 

arkadaşımızda katıldı, kongrede 129 sözlü ve 221 adet poster 

sunum yapıldı. Konuyla ilgili daha geniş bilgilere dergimizin içinde 

ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de tünellerin açılımına hızla devam ediliyor. Gülermak’ın 

yükleniciliğini üstlendiği Statkraft’ın Kargı HES projesinin bir parçası 

olan Kargı Tüneli çok zor jeolojik şartlarda tamamlandı. Tünelin 

8.300 m’si 9,84 m çapında çift kalkanlı Robbins TBM ile 3.300 m 

ise NATM ile tamamlanmıştır. Jeolojik şartların zor olması nedeniyle 

TBM’in önünden devamlı ön delgi yapılmış ve gerektiğinde, ayna 

önündeki göçüklerin ve TBM’in sıkışmasının önlenmesi için boru 

kemer (umbrella arch) uygulanmıştı. Başarılarından dolayı yetkilileri 

kutluyoruz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere.

Dear Readers

Turkish Tunnelling Industry faced big changes after you received the 

third issue of our Tunnelling Journal. In this issue we are giving you some 

more information about latest developments in Tunnelling Sector. We are 

happy to announce that more than 130 companies are participating into 

the exhibition and a short course will be organized within the fair with 

33 speakers, and it is intended to do simultaneous translation.

This year Turkish Tunnelling Society participated to World Tunnelling 

Congress which was held in Iguassu-Brazil on the 9-15 May with 

a stand. Companies like Demos, E-Berk, Tünelmak and Colakoğlu 

Metallurgy Industry participated also into congress within the stand of 

Turkish Tunnelling Industry; we thank the responsible people of these 

companies. 21 Turkish delegates mostly member of Turkish Tunnelling 

Industry participated into Congress. 129 oral and 221 poster papers were 

submitted into congress. You can find more information into our journal.

Many tunneling projects are in progress in Turkey. A HEPP tunnel of 

11.880 m of length and 9.84 m in diameter was recently terminated in 

very difficult geologic conditions with a great success. The contractor 

is Gülermek and the job owner is Statkraft. 8.300 m was opened with 

a double shield TBM and the other part with drill and blast method. 

Continues probe drilling was applied in front of TBM and umbrella arch 

if necessary. We congratulate also all responsible people in this project. 

See you in the next issue of our journal. 
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şanTİyeDe kurulum İle ohıo’Da  
kazı zamanınDa TamamlanDı

onsite asseMBly Makes For on-tiMe 

Breakthrough in ohio

A Robbins Double Shield TBM achieved a timely finish at the Black River Wastewater Tunnel in Lorain, Ohio, where it broke 
through on April 29, 2014. The 1.7 km tunnel will prevent heavy rains from triggering sewage overflows into the Black River, 
which empties into Lake Erie. The 7.0 m (23 ft) hard rock machine reached excellent advance rates in the area’s soft shale, 
averaging 21 m (70 ft) per day.
Onsite First Time Assembly (O FTA) also shaved valuable time off of the project timeline; the TBM was launched on November 
18, 2013, just three months after assembly began. The project marks the first use of Onsite First Time Assembly (OFTA) in 
the United States.
Project geology consisting of soft shale made for great advance rates and minimal cutter wear—only seven cutters were 
changed during excavation. Due to the geology, a unique tunnel lining method was used. Instead of traditional concrete 
segments, ring beams, wire mesh, and lagging were installed in 18-inch intervals.

Şantiyede İlk Kez Kurulum (Onsite First Time Assembly; OFTA) ile projenin iş programında öngörülen mesai dışındaki zamanda değerli bir düşüş 
oldu. TBM’in kurulumunun başlamasından 3 ay sonra 18 Kasım 2013 tarihinde kazıya başlandı. Makine ve bant konveyör sistemi Robbins saha 
servis ekibi tarafından fabrika yerine şantiyede kuruldu. Dünya genelindeki birçok projede kullanılan OFTA, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez 
uygulandı.

Clevland şeyl litolojisi hızlı bir kazı olmasına olanak sağladı. Yumuşak zemindeki kazılar aynı zamanda asgari oranda keski aşınmasına neden 
olurken kazılar boyunca sadece 7 adet keski değişimi yapıldı.

Jeolojiye bağlı olarak özgün bir tünel kaplama yöntemi kullanıldı. Geleneksel prekast segment beton kaplama yerine halka kirişler, çelik hasır ve 
ahşap kaplama 46 cm aralıklarla yapıldı. Yumuşak şeyl jeolojisinin %25’ini oluşturan tabakalı ve lamineli kayaçlar halka kirişlerin yerleştirilmesinden 
önce tünel tavan bölümünden kopabilmektedir. Bunun için ekstra olarak yüzeyin temizlenmesi ve kavlakların alınması gerekmektedir. İşçiler, 
tekniği kavramalarının ardından kötü jeolojik koşullarda bile günde 12-14 arası halka kaplama yapabilmeyi başardılar. Daha duraylı bölgelerde 
üretim oranı günlük ortalama 18-20 halka kaplamasına kadar ulaştı. Şuan için kazısı tamamlanmış olan tünelde yapılacak olan nihai bir yekpare 
döküm kaplama tünelin daha sağlam olmasını sağlayacak. Tamamlandığında 42 milyon litrelik depolama kapasitesine imkan sağlayacak olan tünel 
ile lorain’in su kalitesinde önemli bir artış olacaktır. Projenin 2015 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Çift kalkanlı bir Robbins tünel açma makinesi, Lorain, Ohio’daki Black 
River Atıksu Tüneli’ni 29 Nisan 2014 tarahinde zamanında tamamlama 
başarısı gösterdi. 1,7 km uzunluğundaki tünel ile ağır yağmurlar ile 
tetiklenen atıksu taşkınlarının Black River nehrine akmasına engel 
olacak. 7,0 m çapındaki sert kaya makinesi tünel güzergahındaki 
yumuşak şeylde mükemmel bir ilerleme oranına ulaşarak günlük 
ortalama 21 m ilerleme yapmıştır.
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Türkiye’nin köklü iki inşaat şirketi güçlerini birleştirince, Türk müteah-
hitlerinin yurtdışında aldığı en büyük bedelli ihaleye imza attılar.

Yurtiçi ve yurtdışında önemli ve prestijli inşaat projelerine imza atan, 
Türkiye’nin önde gelen iki şirketi Yapı Merkezi ve STFA; Katar Doha 
Metrosu kapsamında en büyük hat olan “Gold line” ihalesini kazandı. 
Gold line ihalesi, 2022 Dünya Kupası’na hazırlık olarak yapılan 
yatırımlar arasında, 4.4 milyar dolar bedel ile Katar’da bu amaçla 
yapılan en büyük projedir. 23 Nisan 2014 tarihinde Katar’da yapılan 
imza töreni ile STFA ve Yapı Merkezi Türk müteahhitlerinin şu ana kadar 
yurtdışında aldığı en büyük bedelli ihaleye imza atmış oldular.

2022 yılında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Körfez ülkesi 
Katar’da inşaat projeleri hız kesmeden devam ediyor. Metro, yeraltı 
istasyonları, demiryolu, stadyumlar, AVM’ler, oteller, otoyolu, köprüler, 

batırma tünel, rezervuarlar gibi yatırımlar için Türkiye ve dünyadan pek 
çok şirket Katar’daki işlere talip oldu. Bunların en önemlilerinden birisi 
olan Doha Metrosu ihalesi için yaklaşık 700 firma metro projesine ilgi 
göstermiş, bunlardan 290 firmanın oluşturduğu 70 ortak girişim yeter-
lilik dosyası sunmuştu. İşveren Ortak Girişim sayısını önce 32’ye, daha 
sonra da 18’e düşürerek yapılacak ihalelere ortak girişimleri davet etti. 4 
ana hattan oluşan Doha Metrosu’nun, 4.4 milyar dolar tutarındaki Gold 
line paketi, STFA ve Yapı Merkezi tarafından imzalandı.

STFA ve Yapı Merkezi Dünya Devlerine Karşı Yarıştı.

Doha Metrosu’nun ihalesi tamamlanan 5 paketi ile ilgili ön yeterlilik 
2011 yılının Nisan ayında başlamıştı. Yaklaşık bir yıl süren yeterlilik 
aşaması Mayıs 2012’de tamamlanarak ihale sürecine geçildi. 

STFA and Yapi Merkezi Joint Venture won the tender with a 4.4 billion dollar budget for the Qatar Doha Metro, which is 
the biggest one taken by Turkish contractors. Both companies are works all around the world. After joining their forces, 
they won the Gold Line, which is the biggest line in the Qatar metro project. This project is a part of preparation for the 
World Cup 2022. Signature ceremony held in 23 April 2014 in Qatar. 

Preliminary qualification of Doha Metro line started with 5 packages of tender folder in April 2011. After one year of 
period, the bidding process started in May 2012. There were 18 joint ventures among 52 companies and each of them 
could only apply for 2 out of 5 packages. 

Tendering process took nearly two years. In the last stage, there were 4 joint ventures which are STFA and YM, Impregilo 
(Italy) - SK (Korea), Hochtief (Germany) - CCC (Greece/Palestine), and BAM (Holland) - Sixco (Belgium) - Midmac (Qatar). 
Duration of the work is 54 months and terminates in August 2018.

sTFa Ve yaPı merkezİ Dünya DeVlerİyle yarışTı, 
kaTar Doha meTro İhalesİnİ 4.4 mİlyar $’a kazanDı

stFa and yapi Merkezi joint Venture won  
the tender oF Qatar doha Metro line 

Toplamda 52 firmanın oluşturduğu 18 ortak girişiminin her birine, 5 
adet paketten sadece ikisine teklif verme hakkı tanınmıştı. 

Yapı Merkezi ve STFA’nın teklif verdiği Gold line ihalesi yaklaşık 2 yıl 
sürdü. En son aşamaya gelindiğinde STFA ve YM’nin içinde bulunduğu 
ortak girişim, Impregilo (İtalya)-SK (Kore) Ortak Girişimi, Hochtief 
(Almanya) - CCC (Yunanistan/Filistin) Ortak Girşimi ve BAM (Hollanda)-
Sixco (Belçika)- Midmac (Katar) OG’sine karşı yarıştı. Projenin son 
aşamasında Hochtief’in liderliğini yaptığı Ortak Girişim ile baş başa 
kalan STFA ve Yapı Merkezi işin sonunda imzayı atan taraf oldu. 

İşin süresi 54 ay olup, Ağustos 2018 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır.

Aynı Anda 6 Adet Tünel Delme Makinesi (Köstebek) ile 
Çalışacaklar...

Türk müteahhitlik sektöründeki 75 yıllık tecrübesini 36 yıldır Körfez 
ülkelerine prestijli projelerle taşıyan STFA ve yine yarım asırlık 
tecrübesiyle Afrika ve Körfez ülkelerinde başarılı işlere imza atan Yapı 
Merkezi’nin birlikte imzalamış olduğu Gold line Paketi ile ilgili temel 
unsurlar aşağıdaki gibidir;

Gold line Hattı; Yeni Doha Havaalanı’ndan başlayarak şehri doğudan 
batıya doğru geçmetedir. 

Proje kapsamında 32km uzunluğunda ve 7,15m kazı çapında tünel 
bulunmaktadır. 

Hat boyunca yaklaşık 128.000 (ya da 128 bin) adet tünel segment 
kullanılacaktır.

Tünellerin yapımında, aynı anda 6 adet Tünel Delme Makinası (Köstebek 
/ TBM) kullanılacaktır. 

13 yeraltı istasyonunun mimarisi en yüksek standartlar ile yapılacak 
olup, tamamen en son  elektromekanik teknolojisi ile donatılacaktır. 

Sadece istasyonların yapımı sırasında 2.5 milyon m3 kazı yapılacaktır. 

Proje kapsamında 120 yıl dayanımlı toplam 1 milyon m3 beton 
kullanılacaktır. 

Projenin yapım süresi 54 ay olup, Ağustos 2018 yılında tamamlanması 
hedeflenmiştir. 

Doha Metrosu paketleri arasında en büyük hacme sahip olan Gold 
line paketi yapım sözleşmesinde,  STFA ve Yapı Merkezi, Ortak Girişim 
içinde %40’lık payla en büyük hisseye sahiptir. 

2022 Dünya Kupası’na Hazırlık Olacak 

Doha Metrosu, kent merkezleri, önemli ticari alanları ve stadyumlar 
arasındaki bağlantıları sağlayacaktır. Şehrin yoğun yerleşim böl-
gelerini düşünerek Doha’nın merkezinde olan metro hatları tama-
men yeraltında olacak şekilde planlanmıştır. Bunun dışında şehrin 
dışındaki yerlere ulaşım, yer üstü demiryolu/metro hatları ile yapılması 
planlanmaktadır ve bunların ihalesi henüz yapılmamıştır.

DOHA Metrosu 4 Ana Hattan Oluşuyor

Metro; Kırmızı, Altın, Yeşil ve Mavi olmak üzere, dört hattan oluşacak 
ve 37 adet istasyona sahip olacaktır. Şu ana kadar sadece Altın, Yeşil ve 
Kırmızı hatların ihalesi tamamlanmış olup toplam 127 km ve 38 adet 
istasyon’dan oluşmaktadır. 

Kırmızı hat, Yeni Hamad Uluslararası Havalimanı’nı merkezi Doha’daki 
West Bay bölgesine bağlayacak. Kırmızı Hat (Sahil Hattı), kuzeydeki 
lusail City’den başlayıp, WestBay, Msheireb bölgesinden geçerek Yeni 
Hamad Uluslararası Havalimanı’na varacaktır. 

Yeşil Hat (Eğitim Hattı), Mshreieb’den başlayıp Al Rayyan Yolu’na para-
lel olarak Education City’de sona erecektir. 

Mavi Hat henüz (Kent Hattı) planlama aşamasındadır. 
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Türk firmalarının kontratına imza attığı Gold line (Altın Hat) ise; doğu-
batı doğrultusunda işleyecek ve yeni Hamad Uluslararası Havalimanı’nın 
kuzeyinden kent merkezindeki ana istasyon olan Msheireb’den geçerek, 
Al Saad ve Al Waab Caddeleri’nden, Güney Al Rayyan ve yeni Doha 
Hayvanat Bahçesi’ne uzanacak ve oradan da Muaither İstasyonu’na 
kadar yer altında inşa edilecektir. 

Katar Demiryolları, proje kapsamındaki iki özel istasyonu da ayrıca 
Büyük İstasyonlar paketi adı altında ihaleye açarak ilk aşamada ihale-
sini yaptığı 5 paket kapsamında ihalesini tamamlamıştır. 

Projenin İşvereni Katar Demiryolları Şirketi 

Projenin işvereni, Katar Demiryolları Şirketi (QRail) 2011 yılında 
Katar demiryolu sanayisinin gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuş 
ve Katar Bütünleşik Demiryolu Programı’nın genel geliştiricisi olarak 
görevlendirilmiştir. Qrail, ülkenin FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği 
yapacağı yıl olan 2022’ye kadar çeşitli demiryolu projelerini tamamlay-
acak ve ulaşım altyapısını dünya standartlarında temin etmiş olacaktır. 

STFA İnşaat Grubu Hakkında: STFA İnşaat Grubu’nun temel-
lerini Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın 1938 yılında kurduğu ortaklık 
oluşturmaktadır. STFA İnşaat Grubu, 75 yıldan fazla bir süredir, 24 
ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Başlangıçta köprü ve kazık işleri 
ile kazanılan deneyim yıllar geçtikçe mühendisliğin diğer alanlarına 
da yönelmiş ve çeşitli liman, baraj, yol, köprü ve tünel projeleri 
işverenlerinin takdiri ile tamamlanmıştır. STFA, bugün faaliyetlerini 
Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Katar, libya, BAE, Türkmenistan, 
Gürcistan, Fas, Irak, Pakistan ve Türkiye’de devam ettirmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en eski ve önde gelen müteahhitlerinden olan, Türk 
mühendisinin bilgi ve becerisini yurtdışına taşıyan ilk Türk Müteahhidi 
olarak Türk taahhüt sektörüne öncülük eden STFA İnşaat Grubu 
Şirketleri, 2000’li yıllarda da sektördeki önderliklerini devam ettirmek-
tedir. STFA İnşaat Grubu Şirketleri, kuruluşlarından bu yana  yurtiçinde 
ve yurtdışında mühendislik ve teknolojik olarak özellikli, prestij 
projelere imza atmış olup, tamamladığı ve hizmete sunduğu bu projel-
erle ve işverenleri ile kamu nezdinde, Türkiye’de ve ilk Türk Taahhüt 
Firması olarak diğer Türk Müteahhitlerine kapılarını açtığı libya (1972), 
Suudi Arabistan (1978), Pakistan (1992), İran (1983), Tunus (1984), 
Mısır (1981), Katar ve Oman (2000) gibi yirmiyi aşkın ülkede haklı bir 

saygınlık kazanmış ve diğer Türk Müteahhitleri açısından önemli bir 
referans teşkil etmişlerdir. STFA İnşaat Grubu Şirketleri bugüne kadar 
yaklaşık %70’i yurtdışında olmak üzere 25 milyar doların üzerinde iş 
bitirme deneyimine sahip olup ABD’de yayınlanan ve her yıl  yurtdışı 
projeleri itibariyle dünyadaki en büyük 250 müteahhit firmayı seçen 
Engineering News Record dergisinin listelerinde yirmi yılı aşkın süredir 
yer almaktadır. 

YAPI Merkezi İnşaat Hakkında: Yapı Merkezi kuruluş yıllarında 
önemli projelerin tasarımı ve sanayi tesislerinin yapımı alanlarında 
yoğunlaştırılan faaliyetlerini; 80’li yıllardan sonra büyük ölçekli 
genel müteahhitlik projelerinin ve özellikle metro ve raylı sistem-
lerin yapımına dönüştürülmüştür. Yapı Merkezi ayrıca çeşitli köprüler, 
viyadükler, kat otoparkları, turizm tesisleri, konutlar ve entegre endüstri 
tesisleri projelerini de başarıyla gerçekleştirmiştir. Raylı sistemlerde 
dünya markası olan Yapı Merkezi’nin inşa ettiği 1550 km hat, 37 
adet raylı sistem, 300 adet istasyon ile 3 kıtada her gün 2 milyondan 
fazla yolcu güvenle taşınmaktadır. Grubun ilk ve en büyük şirketi 
olan  Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A. Ş.  yarım asırlık geçmişinde 
Türkiye’de ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sudan, 
Etiyopya, Cezayir ve Fas başta olmak üzere yurtdışında önemli inşaat 
projeleri gerçekleştirmiştir. Yapı Merkezi Şirketleri 1998 yılından 
beri Yapı Merkezi Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Yapı Merkezi Türkiye’de Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının 
altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayacak olan 
Avrasya Tüneli Projesine devam ederken,  yarım yüzyıllık tecrübesinin 
verdiği özgüvenle Afrika pazarında da yatırım yapmaktadır. Özellikle 
son 10 yıl içerisinde Yapı Merkezi, ilk olarak Sudan’da Nil Nehri 
üzerine El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprüleri’ni daha sonra Al Wahat 
Alışveriş Merkezi’ni başarıyla inşa etmiştir. Raylı sistemlerde  dünya 
markası olmasının verdiği avantajla Cezayir, Fas ve Etiyopya’da yeni 
projelere imza atmaktadır. Yapı Merkezi, Körfez ülkelerinde Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde Dubai Metrosu ile başladığı tecrübesini, Suudi 
Arabistan’daki Mekke ve Medine İstasyonları, Al Nariah Depo ve Bakım 
Atölyesi inşası ile sürdürmektedir. Türkiye’de  1000 kg/cm²  dayanıma 
sahip betonu ilk olarak üreten Yapı Merkezi Ar-Ge Bölümü  bugün, 7 
günlük beton dayanımını 3000 kgf/cm²’ye ulaştırmış ve ışık geçiren 
betonu üretmiştir.

www.construction.sandvik.com

Tünelcilik
        Çözümleri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi afet öncesi ve 
sonrası için yaptığı yatırımlarla güçlendirdiği 
İstanbul İtfaiyesi yeni bir aracı hizmete aldı.

İstanbul İtfaiyesi, Başkan Kadir Topbaş’ın 
talimatıyla 2004 yılından itibaren modernleşme 
ve dünya standartlarını yakalayarak dünyanın 
önemli itfaiyeleri arasında girdi. 2004’de 38 olan 
istasyon sayısı 112’ye çıkartılırken, 1.852 olan 
personel sayısı 4.160’a ulaştı. Araç parkı ise en 
modern araçlarla genişletilerek 292’den 685’e 
çıktı.

Kocayusuf, Ahtapot, Yengeç, Hızırgüç ve Alev 
Kartalıadı verilen dünyanın en modern ve işlevsel 
afet müdahale araçlarına bir yenisi daha katıldı. 
Kapalı alanlarda meydana gelen yangınlarda kısa 
sürede duman tahliyesi yapabilen “Dumansavar” 
hizmete alındı. 

Yeni hizmete alınan “Dumansavar” ile Kağıthane- 
Dolmabahçe Tüneli’nde araç yangınlarına karşı 
eğitim ve müdahale tatbikatı yapıldı. Tatbikata 
4 araç, 40 itfaiye ve tünel personeli katıldı. 
Eğitim amacı da taşıyan tatbikatta tüneldeki 
sistemler denetlendi, acil müdahale planları 
gözden geçirildi. Hava üfleme fanları, yangın 
hortumları, su basıncı, hidrantların durumu, 
köpüklü müdahale sistemi, yangın dolapları, 
kamera güvenlik sistemleri olay anında tünel 
görevlilerinin sevk ve idaresi kontrol edildi.

Bir otomobilin yakıldığı  tatbikatta tünelin 
dumanla dolması sağlandı. Dumanla dolan 
tünelde fan sitemleri ve yönleri planlandı. 

İstanbul İtfaiyesi tarafından yeni alınan 3 
adetseyyar duman tahliye aracı “DUMANSAVAR” 
tüneldeki dumanı kısa sürede tahliye etti. Tünel 
fanlarının düzenli çalışıp çalışmadığı ve devirleri 
de tatbikatta denetlendi. 

DUMANSAVAR NEDİR?

- Büyük çaplı pozitif basınçlandırma 
operasyonlarında en yaygın kullanılan 
havalandırma fanlarından biridir. Birçok alanda 
özellikle büyük depo, ticari yapılar, fabrikalar, 
yüksek katlı binalar, hava alanları gibi yapılarda 
meydana gelebilecek yangınlarda pozitif 
basınçlandırma maksadıyla kullanılacak.

- 95 KW dizel motor tarafından sürülen ve 
karbon fiberden imal edilmiş kanatçıklardan 
oluşan pervanesi ile maksimum çalışmada (2400 
devir/dk.) 240.000 m3/saat hava tahliye etme 
kapasitesine sahip.

- Maksimum devirde yapılan bu tahliye işleminde 
üfleme hızı (oluşan rüzgar hızı) 160 km/saat.

- Pervane bünyesindeki su girişi ve pervanede 
bulunan nozullar sayesinde su sisi yapabilme 
kabiliyetine sahip.

- Ayrıca havalandırma fanı yatay düzlemde 
360 derece, düşey düzlemde +/- 30 derece 
dönerek farklı koşullarda havalandırma işlemini 
gerçekleştirebiliyor.

- Tehlikeli ortamlarda 100 m. yarıçapında uzaktan 
kumandadan kontrol marifetiyle operatör 
güvenliği maksimum seviyede tutuluyor.

İsTanBul İTFaİyesİ’nDen Tünel TaTBİkaTı

Fire departMent oF istanBul 
conducted a Fire drill in a tunnel

Istanbul Metropolitan Municipality made an investment on a new vehicle to be 
used before and after disasters.

For this new application, the fire department of Istanbul practiced in Kagithane 
– Dolmabahce tunnel for vehicle fires with 40 personnel and4 vehicles called 
“DUMANSAVAR”.

What is DUMANSAVAR?

This is a ventilation fan used in large scale positive pressure operations. This 
equipment will be used in areas like large depots, commercial buildings, factories, 
tower blocks, airports etc. 

Kaynak: http://www.ibb.gov.tr
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çalışma grubu toplantılarına kongre esnasında 12-13-14 Mayıs’ta da 
devem edildi. 

11 Mayıs 2014’de yapılan ITA Genel Kurulu’na 71 üye ülke 
temsilciliğinden 52’si katıldı ve akşam ise bir hoş geldin kokteyli 
verildi. Genel kurulda temsil edilen ülkeler aşağıda listelenmiştir:

Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, 
Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Birleşik Krallık, Butan 
Krallığı, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, 
Ekvator, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore Cumhuriyeti, 
Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İsveç, İsviçre, İran, İzlanda, İspanya, 
İsrail, İtalya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Mısır, Macaristan, 
Meksika, Norveç, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, 
Slovenya, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Ukrayna ve Yunanistan.

Genel kurulda temsil edilmeyen ülkeler ise Cezayir, Bosna-Hesek, 
Kamboçya, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fas, Karadağ, 
Kazakistan, lao, lesoto, Makedonya, Malezya, Myanmar, Nepal, 
Panama, Singapur, Slovakya, Venezuella ve Vietnam.

ITA Genel kurulunda icra kurulu konseyi üyeliğine yeni üye olarak 
Polonya’dan Anna Sieminska-lewandowska seçildi. Şu anki ITA icra 
kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Søren Degn Eskesen, Başkan, Danimarka (2013-2016)

In-Mo lee, Bir önceki başkan, Güney Kore (2013-2016)

Rick P. lovat, Başkan Yardımcısı, Kanada (2013-2016)

Tarcisio Celestino, Başkan Yardımcısı, Brezilya (2013-2016

Amanda Elioff, Başkan Yardımcısı,ABD (2013-2016)

Daniele Peila, Başkan Yardımcısı, İtalya (2013-2016)

Alexandre Gomes, Şili (2013-2016)

Ruth Gunlaug Haug, Norveç (2013-2016)

Nikolaos Kazilis, Yunanistan (2013-2016)

Eric leca, Fransa (2013-2016)

Jinxiu (Jenny) Yan, Çin (2013-2016)

Anna Sieminska lewandowska, Polonya (2014- 2017)

Felix Amberg, Treasurer, İsviçre (2013-2016)

Davorin Kolic, Hırvatistan (2012- 2015)

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 olarak seçilmesinde bir başka 
etken oldu. Kursa katılanlar, önemli saha çalışmalarından örnekler 
ve hidroelektrik projelerindeki tüneller hakkında bilgi edinme fırsatı 
buldular. Hidrokarbonların taşınması ve depolanması için yürütülen 
yeraltı işlerine yönelik bilgiler de kurs katılımcılarına aktarıldı. Dünya 
çapındaki profesyoneller tarafından verilen eğitimler toplam 16 saat 
sürdü.

Her yıl Dünya Tünel Kongresi’nin açılışı, ITA’nın kurucusu olan “Muir 
Wood” adına verilen bir ders ile başlar. Dünya Tünel Kongresi’nde 
(WTC 2014) bu yıl Muir Wood dersini, İsviçre zürih’te bulunan 
dünyaca ünlü ETH Araştırma Merkezi’nin yöneticisi olan Prof.Dr. 
Georgios Anagnostou verdi. Dr. Anagnostou yaklaşık bir saat süren 
ve “Su Tablası Altında Yapılan Tünellerde Karşılaşılan Problemler 
ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir ders verdi. 12 Mayıs’taki Kongre’nin 

1. Dünya Tünel kongresİ WTc 2014 
Brezİlya’Da DüzenlenDİ

world tunneling congress (wtc) 
2014 heLd iN BRAziL 

The World’s biggest tunneling organization was held in Foz do Igauçu (Igassu Falls) 
in Brazil between 9 and 15 May 2014. WTC 2014 hosted International Tunneling 
Association’s (ITA) general assembly and World Tunnel Congress. Approximately 
1500 delegates; including around 1200 of participants, 200 exhibitors and 100 
accompanying persons participated in the congress organized by ITA and Brazil 
Tunneling Association (CBT). Main theme of the congress was “Tunnels for a Better 
Life”. 350 papers were presented and 100 exhibitor companies presented their 
products and services to the visitors. 

ITA president Soren Eskesen stated that “WTC 2014 was a great success. Being 
here with Brazilian people is a great honor. CBT has done a remarkable job, the 
organizing team worked professionally. I would like to congratulate the Brazilian 
Tunneling Association.” 

Prof. Dr. NuhBilgin stated that WTC 2014 was quite productive for Turkey and 
Turkish Tunneling Society. 

Turkey participated in the congress with 21 delegates, who were mainly members 
of the Turkish Tunneling Society. Among the 50 countries, Turkey was at the 10th 
rank in number of participants. There were 350 papers; of which 129 were oral and 
221 were in poster sessions. NuhBilgin and a scientist from Brazil took place on the 
top with 6 papers. In the second place, there were 6 people with 5 papers and two 
of them were HanifiCopur and CemalBalci who are the executive board members 
of Turkish Tunneling Society. 

Holland, France and Norway were candidates of WTC 2017 during the symposium. 
Among them, Norway won the elections for the world tunnel congress 2017. 

hAzIrLAyAN: Prof. Dr. hANİfİ ÇoPur

Brezilya’nın Foz do Iguaçu kenti (Iguassu Şelaleri), 9-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında 
dünyanın en büyük çaplı tünelcilik organizasyonu olan Uluslararası Tünelcilik 
Birliği’nin 40. Genel Kurulu ve Dünya Tünel Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Uluslararası 
Tünelcilik Birliği (ITA) ve Brezilya Tünelcilik Komitesi (CBT) tarafından organize edilen 
kongreye yaklaşık 1500 delege katılım gösterdi. Bunun 1200’ü kongre delegesi, 
200’ü sergide görev alanlar ve 100’ü delegelere eşlik edenlerdi. Ana teması “Daha 
İyi Bir Yaşam İçin Tüneller” olan kongrede toplam 350 bildiri sunuldu. Teknik sergi 
bölümünde 100 adet firma ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundular.

Şölen havasında geçen bu toplantının ilk üç gününde (9-10-11 Mayıs) Uluslararası 
Tünelciler Birliği’nin 14 çalışma grubunun toplantıları, çeşitli alt komitelerin 
toplantıları ve konusu “Enerji Tünelleri” olan bir eğitim semineri yapıldı. Komite ve 
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birinci günü çağrılı konuşmacılar ve daha sonra değişik salonlarda 
paralel olarak bilimsel-teknik oturumlarla devam etti.

Kongre’nin ikinci günü (13 Mayıs) toplam sayısı 14 olan ITA Çalışma 
Grupları’nın bitmiş ve yayınlanmış 4 adet önemli Yönerge’sinin tanıtımı 
ile başladı. Bitmiş yönergelerin başlıkları şunlardır:

* Guidelines For The Provision of Refuge Chambers In Tunnels Under 
Construction

* An Engineering Methodology for Performance-Based Fire Safety 
Design of Underground Rail Systems

* Guidelines on Monitoring Frequencies in Urban Tunnelling

* Guidelines on best practices for segment backfilling

Dünya Tünel Kongresi’ne (WTC 2014) daha sonra “Yeraltı Açıklıkları ve 
Doğal Kaynaklar” başlıklı madenciliğe odaklı özel bir oturum ile devam 
edildi. Giderek derinleşen yeraltı kaynaklarının zaman içinde daha fazla 
yeraltı işletme yöntemleriyle çıkarılması zorunluluğu, madencilikte 
açılacak olan yeraltı yapılarının giderek artacağını ortaya koymaktadır. 
Dolayısı ile tünelcilik ve madencilik sektörlerindeki tecrübelerin 
birleştirilmesi anlamında, böyle bir oturumun yapılması çok faydalı oldu 
ve kongreye katılan delegelerin yoğun ilgisini çekti. Oturumda açılış 
konuşmasını yapan Kanadalı profesör Mark Diederichs; “Madencilik 
operasyonları her zaman çok karmaşık bir yapıya sahiptir; başaşağılar, 
başyukarılar, ana galeriler. TBM’lerin kullanımı dünya genelinde bir 
standart olmaya başlıyor. Birçok fırsat ve çözüm için bekleyen sorunlar 
bulunuyor. Bu sorunların çözülebilmesi için hem tünel endüstrisinde 
hem de madenlerde bulunan tünellerde düzenlemeler yapılabilir ve 
uyumlu hale getirilebilirler” dedi. Diederichs’in ardından ITA İcra Kurulu 
üyesi Alexandre Gomes, Fransız Tüneller Birliği başkanı Yann leblais, 
Codelco Madencilik Müdürü Jorge Baraqui Schwarze, leonard Nilsen & 
Sonner AS (lNS) firmasının başkanı Frode M. Nielsen, BVP Mühendislik 
başkanı Sergio Brito madencilik oturumunda söz alarak görüş ve 
önerilerini paylaştılar. Söz alan uzmanlar tünel endüstrisi ve maden 
tünelciliğinin karşılıklı olarak işbirliğinde bulunmaları gerektiğini 
savundular.

ITA’nın kuruluşunun 40. Yılı nedeniyle Kongre esnasında 3 gün boyunca 
hazır bulunan sandıklarda delegelerin kapalı oylamasıyla bir fotoğraf 
yarışması yapıldı. Dört ana tema konusunda ön elemeyi geçen 40 
adet fotoğraf arasından her tema’da birinci seçilen ve ödüllendirilen 
fotoğraflar aşağıda verilmiştir (Kaynak: ITA-AITES Newsletter, No: 54):

TEMA: İŞLETİLEN TÜNELLER VE YERALTI AÇIKLIKLARI

Torino Metrosu Çalışıyor (Fotoğraf Sahibi: s210173)

TEMA: YAPIM AŞAMASINDAKİ TÜNELLER VE YERALTI AÇIKLIKLARI

TBM Çıkışı (Fotoğraf Sahibi: Batuhan Nazar Salihoglu)

TEMA: SAHADAKİ PERSONNEL

Geliyorlar (Fotoğraf Sahibi: Lillejord)

TEMA: SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR

TBM Tonda’nın Kesici Kafası (Fotoğraf Sahibi: Jan Tatar)

Robbins olarak tünelciliğin zor bir iş olduğunu biliyoruz,  
ancak inanıyoruz ki bizimle ortaklığınız böyle zor olmayacak. 

THEROBBINSCOMPANY.COM

Robbins olarak projeniz için sadece en iyi tasarlanmış makinayı 
sağlamakla kalmayız, proje başlangıcından makinanın geri alımına 
ve bu süreçteki her konuda rakipsiz destek sunarız. Yeraltı özel-
liklerinin hiçbir garantisi olmazken , Robbins ‘le ortaklığınız her 
zaman  garanti altındadır.

karşılaşacağınız yol
En az zorlukla

Dünyanın en zor engellerini aşarak yollar açmak  çok büyük bir 

görevdir.  Tüm tünel işlerini düzene koyacak tecrübeli bir ortakla 

beraber olmak ise sizi bir adım daha öne çıkarır. 

Kargı Kızılırmak Hidroelektrik Santralı Projesi
10.0 m Robbins Çift Kalkanlı Tünel Açma Makinası ( DS TBM )



20  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

Kapanış oturumunda Kaya Mekaniği ve Geoteknik alanında dünya 
çapında üne sahip olan Profesör Richard Bienawski tarafından özgün 
bir eğitim sunumu yapıldı. Tünel sektörünün önünü açabilecek bazı 
saptamalarını belirterek, sektör için bazı önerilerde bulundu. 

Başarılı bir şekilde düzenlenen WTC 2014 için ITA Başkanı Soren 
Eskesen, “WTC 2014 büyük bir başarıydı. Iguassu’da, Brezilya’da 
Brezilyalı insanlarla birlikte olmak büyük bir onur. Brezilya Tünelcilik 
Komitesi çok iyi bir iş başardı. Kongreyi düzenlemek için profesyonelce 
çalışan büyük bir takım vardı. Brezilya Tünelcilik Komitesi’ni kutlamak 
isterim” dedi.

Cenevre WTC 2013 Organizasyon Komitesi Başkanı Felix Amberg, 
“Iguassu’da düzenlenen fevkalade WTC organizasyonu için tebrikler. 
Kişisel deneyim olarak biliyorum ki böyle bir etkinliği organize 
edebilmek için olağanüstü bir çalışma ve büyük bir gayret gerekmektedir. 
Hepiniz mükemmel bir iş çıkardınız ve bunun için sizi kutlarım” dedi.

ITA Genel Sekreteri Oliver Vion’un genel bir kapanış konuşmasından 
sonra, ITA Başkanı Soren Eskesen, 2015’de Hırvatistan’ın Dubrovnik 
kentinde yapılacak olan Dünya Tünel Kongresi için, Hırvatistan 
Tünelcilik Derneği Başkanı Davorin Koliç’e ITA Bayrağı’nı teslim etti. 
Hırvatistan Tünelcilik Derneği Başkanı’nın kısa bir konuşmasından 
sonra Kongre bitti. Bir sonraki gün, civarda teknik geziler yapıldı.

Geçtiğimiz yıl İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen WTC 2013 
Dünya Tünel Kongresi sırasında Tünelcilik Derneği hızlı bir karar almış, 
kongrede stand satışlarını sürüdüren WTC 2014 Brezilya Standı’nı 
ziyaret etmiş ve 20 m2 bir stand satın alarak dünya tünelcilik sektörüne 
yön verenler arasındaki yerini ayırtmıştı.

Dünya Tünel Kongresi’ne (WTC2014) katılan Tünelcilik Derneği 
Başkanı Sayın Prof.Dr. Nuh Bilgin, kongrenin Tünelcilik Derneği ve 
Türkiye adına çok verimli geçtiğini bildirdi. Yaklaşık 1500 katılımcının 
bulunduğu etkinlikte öncelikle Tünelcilik Derneği ve TunnelExpo 
Turkey logolu tişörtlerin, ITA tarihinde bir ilk olduğu ve çok yenilikçi 

olduğu derneğimizin üyelerine sayın ITA Başkan Yardımcısı Rick 
lovat tarafından bildirildi ve Türkiye Tünel Fuar’ının organizasyonunu 
üstlenen Demos Fuarcılık’ın yöneticisi Sayın Hüseyin Aslan’ı bu yenilikçi 
tişörtler için tebrik etti. Türkiye, çok büyük çoğunluğu derneğimizin 
üyesi olan toplam 21 katılımcı ile, yaklaşık 50 ülke arasında katılımcı 
sayısı bakımından ilk 10 ülke arasında yeraldı. Toplam 350 bildirinin 
129’u sözlü 221’i poster sunum olmuştur. Toplam 6 bildiri ile Nuh 
Bilgin ve Brezilya’dan bir bilim adamı ilk sırayı paylaştı. Bildiri sayısı 
bakımından 5 bildiri ile ikinci sırada 6 kişi yeraldı; bunlar arasında 
derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden Hanifi Çopur ve Cemal Balcı da 
yeraldı. Derneğimiz, Dünya Tünel Kongrelerine bildiri ile katılımı teşvik 
etmektedir; umarız önümüzdeki yıllarda Türkiye’den çok daha fazla 
bildiri gönderilir. Çok sayıda ikili ilişkiler geliştirilerek, geleceğe yönelik 
işbirliği adımları atıldı. Sergi salonundaki standımız oldukça ilgi çekti ve 
TunnelExpo Turkey fuarımız adına stand satışları gerçekleştirildi. 2017 
Dünya Tünel Kongresi’nin ev sahipliğini 3 ülke arasından Norveç kazandı 
(diğer aday ülkeler Fransa ve Hollanda idi). Norveç ekibi kazandığını 
öğrendikten sonra, ilk olarak bizim standımıza gelerek sevinçlerini 
bizlerle paylaştı. Norveç Tünelcilik Derneği ile ilişkilerimiz daha iyiye 
gidiyor. Standımızı paylaşan Tünelmak’dan Sayın Melike Yıldırım, 
E-Berk’den Sayın Özgür Savaş Özüdoğru ve Çolakoğlu Metalurji’den 
Sayın Ece Damcıoğlu ise çok faydalı bağlantılar sağladılar, onlar 
adına da sevinçliyiz. Sergi alanında Tünelmak ile benzer iş kolunda 
yeralan 3 diğer firma ve E-Berk ile benzer alanda sadece 1 diğer 
firma yeraldı. 2015’de Hırvatistan’da yapılacak olan ITA Genel Kurulu 
ve Dünya Tünel Kongresi sergi alanından Derneğimiz adına bir stand 
rezervasyonu yapıldı. Bunun yanında, hem Tünelmak hem de E-Berk, 
tünel kongrelerindeki serginin faydalarını görerek, Hırvatistan’da 
2015’de yapılacak kongre için kendilerine ayrıca stand rezervasyonu 
yaptılar. Ayrıca, 2019’da yapılacak olan Dünya Tünel Kongresi’nin 
İstanbul’da tarafımızdan yapılması talebimiz, ITA yönetim kurulu 
üyeleri tarafından olumlu bulundu. Söz konusu İstanbul olduğunda, 
başka aday ülke çıkacağını düşünmüyoruz. Henüz 1,5 yaşında olan 
Derneğimiz adına bu çok büyük bir başarıdır.

Norveç Tünelcilik Derneği,  WTC 2017 seçimini kazanma sevincini ilk olarak Tünelcilik Derneği ile paylaştı 
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Derneğimiz Standından Bir Görüntü 

Hırvatistan Tünelcilik Derneği Başkanı 
Sayın Davorin Koliç’in Standımızı ziyareti

Marmaray Proje Müdürü Sayın 
Nurettin Demir sunumunu yaparken

Brezilya Tünelcilik Derneği Başkanı Dr. Celestino ve Dr.  Rocha’nın Derneğimize kitap hediyesi

Dr. Bieaniawski’nin Türkiye’deki dostlarına 
selam göndermek için çektirdiği fotoğraf

ITA Başkanı Dr. Soren Eskesen, Dernek Başkanımız 
Dr. Nuh Bilgin, Dernek Başkan Yardımcımız Dr. 
Hanifi Çopur ve Yollar Türk Milli Komitesi’nden 
Hamdi Aydın Genel Kurul Öncesinde. 

ITA 40. Yönetim Kurulu Toplantısı 

ITA Başkanı Prof.Dr. Soren Eskesen ve 
Dernek Başkanımız Prof.Dr. Nuh Bilgin’in 

Genel Kurul Öncesi Görüşmesi
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Türkiye’deki yangın güvenliği bilincini 
arttırmak amacıyla Yangına Tepki laboratuarı 
2008 yılında Efectis Era Avrasya firması 
tarafından İstanbul’da kurulmuş ve 3 sene 
boyunca yapı malzemeleri sektöründen gelen 
taleplerini karşılamıştır. 2011 yılında ise yine 
aynı firma tarafından Türkiye’nin ilk Yangın 
Dayanım laboratuarı, Kocaeli şehrinin Gebze 
bölgesindeki sanayi bölgesinde kurulmuştur. 
Yaklaşık 800 m2’lik bir alanda 1 adet tam 
kapsamlı yangına tepki laboratuvarı ve 1 
adet 3 x 3 x 4 m boyutlarında kombi yangına 
dayanım fırını faaliyet göstermektedir. 

laboratuvar kapsamında;

	 EN 13501-1’ e göre yangına karşı 
tepki testleri ve diğer birçok Avrupa 
Normlarına göre tekstil ve otomotiv 
iç döşemelerinin yanmazlık 
testleri EN 13501-2 ve EN 13501-
3 kapsamında yapı elemanlarının 
ve servis tesisatlarının yangına 
dayanım testleri

	 Tünel yangın güvenliği için yangın 
testleri ve analizleri

	 Tüm bunların dışında gerek 
üniversite gerek özel sektör 
tarafından yangın güvenliği 
konusunda gerçekleştirilen AR-GE 
çalışmaları yapılmaktadır.

Yapılarda Yangının Ele Alınışı

Binalarda yangın iki farklı senaryo ile ele 
alınmaktadır. İlk senaryo yangının oluşma 
ve gelişme evresini içerir. Bu kısımda 
binada bulunan yanıcı bileşenlerin yanma 
kaynağından etkilenerek tutuşması ve 
yangını ilerletmesi ele alınır. Buradaki kritik 
husus, yangının başlamasının ardından geçen 
ortalama ilk 10 dakikadır. Bu ilk 10 dakikada 
yangının oluştuğu bölüm içerisindeki 

insanların tahliye edilmesi gereklidir. 10 
dakikanın ardından yangın gelişme evresine 
girmiş bulunur. Bu evrede ulaşılan sıcaklık en 
yüksek noktada olup aşırı ısı çıkışı ve ışıma 
oranı mevcuttur. Yangının tam gelişmiş hale 
ulaşması durumunda artık yangının mevcut 
olduğu bölümden diğer bölümlere sızıntının 
engellenmesi gereklidir. Aksi takdirde tüm 
bina/yapı yangına maruz kalacaktır. 

Tünellerdeki Yangının Farkı ve Boyutu

Tünel yangınları gerek yangın yükü gerek 
çevresel şartlar bakımından kapalı alan 
yangınlarından büyük farklılık göstermektedir. 
Tünel içerisindeki araçlarda meydana 
gelen yangından kaynaklanan hidrokarbon 
yangınları diğer kapalı alanlarda meydana 
gelen selülozik yangınlardan çok daha tahrip 
edicidir. Trafiğe açık ortam olması nedeniyle 
yangın anında havalandırma sisteminin 
performansı yangını doğrudan etkiler. 

Tünellerde doğal havalandırma sırasındaki 
yangın büyüklüğü, tünel eğimine, kesit 
alanına, uzunluklarına, tünel duvar 
özelliklerine ve girişteki meteorolojik 
koşullara bağlıdır. Tünelde çıkan yangınlar 
kapalı alan yangını olarak sınıflandırılır. 
Ancak, tüneller mekanik havalandırma 
sistemleriyle donatıldıklarından kapalı alan 
yangınına göre daha fazla hava (oksijen) 
içermektedir. Bu da, hem yangın verimine hem 
de yangın yüküne etki etmektedir. Tüneldeki 
havalandırma sistemleri, yangın bölgesinde 
soğutma özelliği göstererek sıcaklığın yüksek 
değerlere ulaşmasını engeller. 

Tünel yangınlarında ölümlerin birçoğu 
duman soluması sonucunda meydana gelir. 
Duman ve zehirli gazlar yangından kaçarken 
insanların önlerini görmelerine engel olup, 
bunun sonucunda da paniğe kapılmalarına ve 
zehirlenip boğulmalarına neden olur.

Tünellerin Yangın Anındaki Yapısal Davranışı

Herhangi bir nedenle yüksek sıcaklık etkisine 
maruz kalan betonarme elemanlarda betonun 
ve çeliğin mekanik ve fiziksel özelliklerinde 
değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler 
sonucunda betonda çatlama ve parça atma 
davranışı gözlenirken, aderansta da önemli 
kayıplar oluşur.

Beton, yanmayan madde oluşu, belirli bir süre 
için önemli derecede zarar görmemesi ve 
zehirli duman çıkarmaması ile yangın direnci 
yüksek bir malzemedir. Ancak bu dayanıklılık, 
sınırlı süre ve belirli sıcaklıklar için geçerlidir. 

Betonun yangına maruz kaldığında 
göstereceği davranış, içeriğindeki agreganın 
ve çimentonun özelliğine, nem miktarına, 
beton içerisindeki hava yüzdesine ve 
yangın sırasındaki maksimum sıcaklık 
derecesine bağlıdır. Beton yüksek sıcaklığa 

In order to create awareness of fire safety, Efectis Era Group set up this laboratory. They have worked with construction materials sector 
since 2008. After, they established the first fire resistance laboratory in 2011 in Kocaeli. The plant includes a fully equipped fire resistance 
laboratory and a fire resistance furnace with a dimension of 3x3x4 m.
Within the scope of the laboratory;
• Reaction to fire tests and many other combustibility tests for automotive/railway vehicles interiors and textile products.
• Resistance to fire tests for both construction elements and service installations
• Fire tests and analysis for tunnel fire safety
• R&D studies for fire safety carried out by both universities and private sector.

Türkİye’nİn İlk yangın Dayanım laBoraTuarı
turkey’s First Fire resistance laBoratory

TÜNELE DAİR HERŞEY

ROLLING STOCKS EKİPMANLARI
 Dizel ve Elektirikli Lokomotif
 Segment Arabası
 Pasa Arabası
 Enjeksiyon Arabası
 Yolcu Arabası
 Flat araba
 Sabit makas
 Mobil Kalifornia Switch

TBM KESİCİ TAKIMLAR
 Dövülmüş alaşımlı çelikden
 Tungsten Karbit uçlu
 12” / 21” Ebatlarında her marka tbm 

  kesici disk ve takımlar

ArcAn MAKİne SAn.ve Tİc. LTd.ŞTİ.
Emek Mah. Sivat Yolu Cad. Zirve Sk.No:6 Sancaktepe/İSTANBUL  

Sultanbeyli  V.D. /  942 005 3329

hazırlayan: Ülker Verenel – Efektis Era Avrasya
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maruz bırakılınca bünyesinde bulunan su 
molekülleri buhar fazına geçmeye başlar. 
Hacmi artan ve gittikçe mikro gözeneklere 
sıkışan buhar, iç basıncı arttırır. Eğer, beton 
içerisinde yeteri kadar hava boşluğu yok ise 
ve buhar dışarıya çıkmak için yeteri kadar 
mikro kanallara sahip değilse, oluşturduğu 
aşırı basınç ile birlikte beton yüzeyini patlatır. 
Ortaya çıkan her taze beton katmanı aynı 
etkiyi göstererek yüzeydeki betonun gitgide 
dökülmesine ve taşıyıcı donatının ortaya 
çıkmasına neden olur. Donatının yüksek 
sıcaklığa maruz kalması ise çok kısa sürede 
yapının çökmesine neden olur. zira çelik, 
ortalama 500-550°C’ de mukavemetinin 
yarısından fazlasını yitirmiş olur. Bu da 
tüneller gibi aşırı yük altında olan yapılarda 
son derece kritiktir. Bu nedenle beklenilenin 
aksine, yüksek dayanımlı betonlar yangın 
durumunda oluşacak yüksek sıcaklığa karşı, 
düşük dayanımlı betonlara göre dana az 
dirençlidir ve bu deneylerle kanıtlanmıştır. 

Tünellerde Yangın Güvenliği

Tünellerdeki yangınların önüne geçmek için 
hem pasif hem de aktif güvenlik önlemleri 
uygulanmaktadır. 

Pasif sistemler tamamıyla mimari tasarıma 
etki eden hususlardır. Bir yangınla 
mücadelenin en kolay yolu, öncelikle yangının 
çıkmasına neden olabilecek unsurları ortadan 
kaldırmaktır. Yapı kullanma şekline bağlı 
olarak, yapının mimari tasarımı, yapı malzeme 
ve elemanlarının seçimi, pasif yangın 
güvenliği önlemlerinin esasını oluşturur. 
Yapıya giren bileşen ve malzemelerin yangına 
direnç göstermeleri, üstelik yangının büyüyüp 
gelişmesini önleyici nitelikte olmaları gerekir. 
Proje yapılırken, genel konuların yanında, 
yangın çıkmasını önleyici tedbirler ile yangın 
söndürme kolaylığı faktörleri de göz önüne 
alınmalıdır. Pasif sistemler olarak, yapının 
kaçış yolları, yangın merdivenleri, tesisat 
şaftları, pompa dairesi, su deposu, yangın 
bölmeleri, yangın kesicileri ve duman tahliye 
bacaları sayılabilir. Aktif sistemler ise, yangın 
dolapları, sprinkler  (yağmurlama) sistemi, 
gazlı söndürme sistemi, duman tahliye 
sistemi, merdiven basınçlandırması, algılama 
ve uyarı sistemleri gibi sistemlerdir. 

Tünellerde Yangın Performansının 
Değerlendirilmesi

Geçmiş yıllardaki tünel yangınları tünellerdeki 
pasif yangın korunumunun son derece önemli 
olduğunu dünyaya göstermiştir. Tünellerin 
yangın performansı deney ve deney sonuçları 
kullanılarak modelleme ile gerçekleştirilir. 
Her tünelin özgün bir tasarım olması, maruz 
kaldığı yükün ve jeolojik yapının çeşitlilik 
göstermesi nedeniyle her bir tünelin yangın 
performansı ayrı olarak değerlendirilir. Yangın 
testleri tünelde taşıyıcı olan tüm elemanlarda 
uygulanmalı, yangın anında patlama ve 

termal özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. 
Yangına dayanım testleri farklı yangın 
senaryolarını ele alarak gerçekleştirilebilir. 
Bu senaryolar tünellerin yangın yüküne bağlı 
olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle 
çeşitli yangın yüklerine göre ısıtma eğrileri 
oluşturulmuş ve literatürde yer almıştır.

Dünya üzerinde kabul edilen 5 yangın 
dayanım ısıtma eğrisi bulunmaktadır. Bunlar :

* ISO 834 (Standart-Selülozik eğri)

* Modifiye Hidrokarbon eğrisi (Sıcaklık 30 dakika 1100 C 

dereceye kadar yükselmektedir. 

* RWS Eğrisi (Sıcaklık 30 dakikada 1300 C dereceye kadar 

yükseltilmektedir.)

* RABT eğrisi  ( Sıcaklık 5 dakikada 1200 C dereceye kadar 

yükseltilir.)

Bu ısıtma eğrilerine göre gerçekleştirilen 
testler sonrasında hem gözlemler hem 
de ölçümler ile tünel elemanlarının 
yüksek sıcaklıktaki yangın davranışı tespit 
edilmektedir. 

Tünel yangın testinde tünel segmentlerine 
hidrolik pistonlar kullanılarak mekanik 
yükleme gerçekleştirilir.

Tünel segmentine uygulanan bir yangın 
dayanım testi.

Yangın dayanım testinden sonra tünel 
segmentinin yangına maruz kalan kısmı. 
Betondaki dökülmeler nedeniyle beton 
içerisindeki takviye kısmı açığa çıkmıştır.
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Yangın Senaryosu ve  
Modellenmesinin Hazırlanışı

İnsanların güvenli tahliyesi ve duman kontrolü 
için birçok yangın senaryosunda tünelin yapısal 
bütünlüğü için yangın senaryosundan yola 
çıkılır. Bu da havalandırma sisteminin en iyi 
hale getirilmesinin önemini gösterir. Güvenli 
tahliye için gerçekçi bir yangın senaryosu, 
her bir tünel için birçok farklı parametrelere 
bağlıdır ve ayrı ayrı araştırmaları yapılmalıdır. 
Havalandırma sistemi tasarımı için doğru 
yangın senaryosunu oluşturma aşamasında, 
geometrisi, trafik tipi ve yerel iklim koşulları 
(olası rüzgâr hızı ve yönleri hususunda) 
gibi parametreler göz önüne alınmalıdır. 
Bu parametrelere ek olarak, havalandırma 
şaftlarının konumları, kaçış yolları ve 
havalandırma fanları da önemlidir. Fanların 
sayısı ve konumları maliyeti en aza indirgeme 
ve en iyi performansı elde etme konusunda 
önemli bir husustur. 

Tünellerde ve altyapı sistemlerindeki 
yangından korunmasında aşağıdaki hususlar 
değerlendirilmelidir:

•	 Yapının yangına dayanımı
•	 Hava tedarik sistemleri
•	 Duman tahliye sistemleri
•	 Aktif ve pasif algılama sistemleri
•	 Yangın söndürme sistemleri
•	 Yangın kapıları
•	 Uyarı ve alarm sistemleri

Efectis Era Avrasya Laboratuarlarında Yangın 
Güvenliği Konusunda Yapılabilen Çalışmalar

a) Yangın senaryolarında ölçülebilir risk 
analizi

Önerilen ölçümler ve tünel hakkında verilen 
bilgilere dayanarak, özel olarak her tünel 
için uluslararası standartlara ve kılavuzlara 
uygun bir ölçülebilir risk değerlendirmesi 
hazırlanabilir. Ayrıca QRA içinde, alınacak 
çeşitli tedbirlerin gerçek faydası da tam olarak 
saptanmaktadır. 

b) Aktif yangın koruma sistemi 
(sprinkler ve su sisi)

Potansiyel su sisi ve yağmurlama sistemi 
üreticilerinden gelen tekliflerin doğru 

yorumlanması. Ayrıca önerilen aktif yangın 
koruma sistemleri için, yapısal bütünlüğü 
değerlendirme amaçlı ortaya çıkan yangın 
senaryosunun incelenmesi. 
Yapı elemanlarına gelebilecek 
potansiyel hasarın incelenebilmesi 
için temsili örnekler üzerinde 
uygulanacak yangın testleri.

c) Duman denetimi ve güvenli 
tahliye gereksinimleri ile 
ilgili olarak havalandırma 
sisteminin optimizasyonu

Tünel geometrisinin karmaşıklığına 
bağlı olarak, 1B ya da 3B bir model, 
ya da ikisi birden kullanılabilir. 
zaman ve maliyet açısından daha 
uygun olan 1B modeller, tünelde 
eksenel havalandırma kullanıldığı zaman ve 
tünelin enine kesiti uzun bir mesafe boyunca 
özdeş olduğunda kullanılabilir. 1B modelde, 
belli bir yangın senaryosunun yanında bazı 
dış etmenler de göz önünde bulundurulur 
(rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, yangının tüneldeki 
yeri). Daha karmaşık bir tünel geometrisinde, 
FlUENT ya da FDS kullanılarak 3B bir model 
hazırlanmaktadır.

d) Gerçekçi yangın senaryosunun 
oluşturulması ve yapıdaki ısıl etkilerin 
sonuçları

Öngörülen yangın senaryosunu yapı üzerindeki 
ısı etkisine dönüştürmek için ısı salınım 
oranları yapı üzerindeki gerçek sıcaklıklara 
dönüştürülmelidir. Bu, sayısal modelleme ile 
birlikte kullanılan bir literatür çalışması ile 
yapılmaktadır (CFD, 1B).

e) Beton karışımının optimizasyonu

Beton yangın testleri konusundaki uzmanlık 
ve deneyimlere dayanarak, beton karışımları 
önerilebilmektedir.

f) Yangından korunmada sızdırmaya neden 
olan çelik sabitleyicilerin yerleştirilmesi 
optimizasyonu

Gelişmiş bilgisayar modellemeleri kullanılarak 
ve ankrajların etrafındaki betonun ısıl davranışı 
araştırılabilir. Var olan tasarımlar iyileştirme 
için analiz edilebilir, bu da beton patlaması 
(dökülmesi) ihtimalini azaltır.

g) Yangın dayanım testleri

Tünel yapısal elemanlarının farklı 
ısıtma eğrilerine göre yangın testlerinin 
gerçekleştirilmesi ile patlama (spalling) ve 
termal davranışlarının analizi yapılmaktadır. 
Tünellerde kullanılan havalandırma 
sistemlerinin ve kaçış yollarındaki yapı 
elemanlarının (duvar, tavan, yangın kapısı vb.) 
yangın dayanım testleri gerçekleştirilmektedir. 

Efectis, MobiFire® markası adı altında 
mobil fırın kullanarak yerinde yangın 
dayanım testini uygulayan dünya çapında ilk 
firmadır. MobiFire®, tüm yapı elemanlarına 

uygulanabilir (tavanlar, duvarlar, çatılar vb.). 
Bütün yangın eğrileri (ISO, RWS, HCM) istenen 
her süre için mümkündür. 

Hollanda’daki bir tünele MobiFire® uygulaması.

h) Safe4Fire® CB (Certified Building) 

Safe4Fire® global olarak tanınmış bir gönüllü 
belgelendirmedir. 

Safe4Fire® bina belgelendirmesi şu yangın 
durumlarını kontrol eder:

- Bina, insanların kaçışı için güvenlidir,

- Binada meydana gelebilecek zarar 
olabildiğince sınırlandırılmıştır. 

Sadece inşaat sonrası değil inşaat esnasında 
da Yapı Belgelendirmesi (Safe4Fire® 
CB) tarafından yangın güvenlik riski ele 
alınmaktadır. Safe4Fire® CB, yapının 
yangın güvenlik gereksinimlerini ulusal 
mevzuatlara ve kullanım amacına uygun 
olarak değerlendirir. Güvenlik, yıllık periyodik 
kontrollerle sağlanır. Safe4Fire® CB’nin 
sağlayacağı yararlar şunlardır:

•	 Kamu otoriteleri

•	 Yatırımcılar

•	 Mimarlık ofisleri

•	 Sigorta şirketleri

•	 Mühendislik firmaları

•	 Yükleniciler

Belgelendirme aşağıdaki adımları takip 
etmektedir:

1. Proje denetimi (mimari proje, tahliye 
planı, yangın algılama ve söndürme 
sistemi planı)

2. Montaj denetimleri ve yerinde yapılan 
testler (yangın algılama, alarm ve 
söndürme sistemleri, yapı elemanlarının/
malzemelerinin yangına dayanımı)

3. Bina yangın risk analizi

4. “Safe4Fire® Certified Building” belgesi.

5. Periyodik kontrol ve testler (yerinde 
testler, denetimler ve laboratuvar 
testleri).
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Üsküdar Beylerbeyi-Küçüksu Havzası’nın 
İstanbul Boğazı’na deşarj edilen atıksularını 
toplamak ve Küçüksu Atıksu Ön Arıtma 
Tesisi’ne ulaştırmak amacıyla yürütülen 
Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal 
İnşaatı projesinde Ünal Akpınar İnş. San. Tur. 
Mad. Ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülen tünel 
kazısında tünel açma makinesi ikinci şafta 
ulaştı.

4. Murad’ın çok sevdiği ve “Gümüş Selvi” 
adını verdiği Küçüksu Bölgesi’nde 100 bin 
yıl öncesine ait yerleşim izleri bulunmaktadır. 
Batılıların da “Asya’nın tatlı suları” olarak 
adlandırdıkları Küçüksu ve Göksu Dereleri’nin 
bulunduğu bölge 18.yy da “Kandil Bahçesi” 
adıyla padişahın has bahçelerinden biri olarak 
da kullanılmıştır. Eşsiz bir yere sahip olan 
Küçüku ve Göksu Dereleri, yıllarca ihmal 
edilen yatırımlar ve plansız yapılaşma 
nedeniyle atıksu girişine maruz kalarak 
kirlenmiş ve İstanbul Sahilleri’ni kirletir hale 
gelmişlerdi. 

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 yatırımlar 
arasında dikkatleri üzerinde toplayan proje 
ise Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal 
İnşaatı’dır.

Daha önce farklı firmalar tarafından 
yürütülmeye çalışılan işin bir kısmı 
sonuçlandırılmış fakat çeşitli nedenlerden 
ötürü proje bir türlü bitirilememişti. İSKİ 
tarafından yeniden ihale edilen projeyi 
yüklenen Ünal Akpınar İnşaat S12 No’lu 
şafttan başlattığı kazıda yaklaşık olarak 12 
yıldır ulaşılamayan Vaniköy’deki S10 şaftına 
ulaşmayı başardı. Tünel açma makinesi daha 
önce Nisan 2014 tarihinde 590 m kazı yaparak 
S11 şaftına ulaşmayı başarmıştı. Buradan 
devam ettiği kazılarda Haziran 2014 tarihi 
itibariyle yaklaşık olarak 1000 m ilerleme 
yaparak S10 şaftına ulaştı. Makinenin şafta 
çıkışını kutlama amacıyla Ünal Akpınar İnşaat 
yöneticileri ve İSKİ iadericilerinin katıldığı bir 
kutlama töreni yapıldı. 

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 fasiyelerdeki kireçtaşından oluşan 
Dolayoba Formasyonu ile bunun üzerinde 
gri-açık kahve renkli silttaşı-kumtaşı ara 
düzeyli laminatlı çamurtaşları ile grimsi siyah 
renkli bol fosilli, karbonatlı laminatlışeyl ve 
kireçtaşından ardalanmalı Kartal Formasyonu; 

İskİ BeylerBeyİ küÇüksu aTıksu Tünelİ’nDe  
12 yılDır ulaşılamayan s10 şaFTına ulaşılDı

BeylerBey-kucuksu waste  
water tunnel project

The main purpose of the tunnel is to collect wastewater from the basin of 
Uskudar- Beylerbeyi-Kucuksu and transfer it to the Kucuksu wastewater 
treatment plant instead of the Bosphorus. UnalAkpınar Construction is con-
tinuing excavation with a TBM and reached at the 10th shaft.  

UnalAkpınar Construction started excavation from the 12th shaft and 
reached at the 10th shaft in Vanikoy, which has not been reached for 12 
years. The TBM broke through the 11th shaft in April 2014. After 1 km of 
excavation, the company reached the 10th shaft in June 2014. The represen-
tatives of UnalAkpınar and ISKI celebrated the achievement.
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ince şeyl arakatkılı 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 
arakatkılı mikritik kireçtaşı, bol fosilli resifal 
kireçtaşı bulunur. Üst kesimi ise kaba yumrulu 
kireçtaşından oluşur. Kil ara seviyeli laminalı 
mikritik 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 laminalı şeyllerden 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 şeyl arakatlıdır. 
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 şeyl arakatkılı 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.

Projede; 672 m uzunluğunda 1200/1800 mm 
yumurta kesitli branşman tüneli, 9 adet tünel 
şaftı ikmali ile 2 adet branşman tünel şaftı 
ikmali de yapılıyor.

Branşman tünelleri NATM patlatmalı olarak 
açılmaktadır. S6 ile A2 şaftları arasında toplam 
504 m branşman tüneli yapılacak olup, 385 
metresi açılmış durumdadır.  S11 ile A3 şaftları 
arasında ise 167,69 m branşman tünel imalatı 
tamamlanmış durumdadır. Tünelin beton 
hazırlıklarına başlanmıştır.

Bu projeyle Üsküdar Küçüksu havzasından 
toplanıp Beylerbeyi ile Küçüksu arasından 
İstanbul   Boğazı’na deşarj edilen atıksuların 
toplanması ve 2200 mm iç çaplı atıksu 
tüneliyle Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ne 
ulaştırılması amaçlanmaktadır. Günde 300.000 
kişinin atıksuyunu iletecek kapasitede inşa 
edilecek olan 2200 mm iç çaplı atıksu tünelinin 
uzunluğu 4.341 m olacak. Beylerbeyi-Küçüksu 
Atıksu Tüneli’nin, 2015 yılının ikinci yarısında 
bitirilmesi hedefleniyor.

Tünellerde temiz havanın işçi sağlığı, iş güvenliği ve işletme
verimliliği için Teknima Cleanair Technology havalandırma fanları
ve frekans ayarlı yol vericileri ideal çözümdür. Teknima ile
projenizin enerji maliyetlerini düşürüp, yüksek temiz hava
performansı ile başarınızı artırırsınız. www.teknima.com

Teknima
Cleanair Technology

YÜKSEK PERFORMANS DÜŞÜK ENERJİ MALİYETİ

AVRASYA TÜNELİ İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi
1800mm 250kW Fan ve Aksesuarları
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1 SPARVO PROJECT OVERVIEW

Sparvo Tunnel belongs to “Variante di 
Valico” project, a new 65km highway link 
between Sasso Marconi e Barberino di 
Mugello designed to renew the existing 
A1 route, the most important one in Italy.

The renovation project is divided into 13 
lots and, because its complexity, Sparvo 
tunnel overall represents the main work.
It’s composed by a 2.5km twin tunnel 
excavated inside a complex geological 
context, characterized by the presence of 
a series of landslides, some of these active 
and regionally important,called “Grande 
frana di Sparvo”.

From a geological point of view, 
Sparvo tunnel was excavated inside a 
heterogeneous rock mass:

� “Argille a Palombini”(APA), clays 
characterized by a squeezing behavior, 
especially with an overburden over 50 
meters;

� “Arenarie dello Scabiazza”(SCB), 
sandstones and claystones with 
bedding of marls and clays;

� “Brecce Argillose Poligeniche”(BAP), 
high fractured clays and claystones;

� “Formazione di Montevenere”(MOV): 
limestones and high fractured marls;

� “Trovanti Ofiolitici”(OFI): ophiolitic 

boulders inside a claymatrix 
characterized by a high compressive 
strength (over 300MPa) and high 
abrasivity.

Moreover, the boring operations were 
affected by the presence of methane gas 
(grisou), naturally trapped inside the rock 
mass.

Following a careful assessment of 
all these complex issues, the main 
contractor TOTO decided to change the 
excavation technique from conventional 
to mechanize. The choice of a tunnel 
boring machine contributes to increase 
workers safety during excavation and 
ring building, to industrialize the process 
and, overall, to reduce the execution 
time(2 years less in comparison with 
conventional excavation).

All preliminary works at the Sparvo site, 
like access portals(Bologna and Florence 
sides), were realized with the aim to 
excavate in traditional way starting from 
a front diaphragm wallcomposed ofsteel 
reinforced piles, anchor bolts and load 
distribution beams. Their removals were 
needed to start the excavation with the 
TBM. Besides it was necessary to build 
up the concrete cradle for its assembly 
(Fig. 1).

On March 2010 the manufacturing of the 
biggest TBM Earth Pressure Balance type 

was committed by TOTO to Herrenknecht 
AG. The TBM, called “Martina”, is an EPB 
shield with an exceptional diameter 
of 15.615m that has yet assured the 
realization of the final lining of the new 
highway (three lanes 3.75 wide).

Both tunnels, North and South, have a total 
lengthsof 2430m and 2600m respectively; 
the inclination is 2.6% and the minimum 
radius is 1400m. The internal diameter of 
the concrete lining, equivalent to the final 
shape of the tunnel, is 13.6m.

Martina was manufactured and pre-
assembled in Schwanau (Germany) where 
the main factory of Herrenknecht AGis 
located. After workshop acceptancethe 
TBM was divided into 260 packages and 
transportedto Sparvo jobsite located 
near Pian del Voglio (Bologna, Italy). 
Some packages (30 items), including 
main drive, cutting head (central part 
and its segments) and screw conveyor, 
were delivered by barge from Kehl to 
Rotterdam port (Fig. 2 route2) along Rhine 
river and from Rotterdam to Ravenna by 
cargo ship (Fig. 2, route 3).

After arriving in Ravenna port, main 
packages came to Sparvo site driving 
along the highway using a special multi-
axis truck, in order to assure an uniform 
distribution of the load on each road 
paving.

The sParVo ProjecT: ınnoVaTıVe 
Technologıcal aPPlıcaTıons usıng The 
WorlD’s largesT ePB-TBm
J. Classen, L.Scolavino, C. Acquista, G. Comin, A. Di Cara, M. Pepino
TOTO Costruzioni Generali, “Variante di Valico” A1 Milan-Naples (Sasso Marconi – Barberino di Mugello, Italy)

AbSTrACT
The Sparvo tunnel is part of “Variante di Valico” highway project, between 
Bologna and Florence in italy. This contract was acquired by TOTO Costruzioni 
Generali S.p.A for 190 Mio€. here a mechanized method was applied by using 
the world’s largest TBM called “Martina”, supplied by German manufacturer 
herrenknecht, with an exceptional diameter of 15.62m.

TOTO Costruzioni Generali has addressed this technical challenge purchasing 
the state-of-the-art TBM (approx. 65 Mio€) and gathering leading experts in the 
TBM field considering that the excavation was in a complex and heterogeneous 
rock mass with high concentration of methane gas. The boring time of the North 
tunnel (2400 m) amounted to 11 months. Using an innovative system conceived 
by TOTO, designed and realized by Palmieri S.p.A, the TBM was moved and 
turned 180° in “huge modules” in 15 days and reinserted into the South portal in 
order to start the excavation of the South tunnel (2600 m), this last required only 
8 months.

The Sparvo tunnel was completed on July 24, 2013 with the breakthrough 
of South tube confirming high advance performances and quality standards 
regarding excavation, segment lining and workers safety. 

Figure1. Assembly of the cutting head
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Site assembling operations started on 
March 2011 and were completed in 
July thanks to the painstaking work of 
150 technicians from both TOTO and 
Herrenknecht.

2 TECHNICAL CHARACTERISTICS AND 
WORKING PHASES

TBM EPB S-574 “Martina” is composed of 
a conical shield 12.2m long, and four back-
up gantries where all mechanical-electric-
hydraulically components are installed. 
Total length of the machine is 130 m with 
a total weight of approximately 4500to, 
3000tobeing represented by theshield 
and cutting head alone, and the remaining 
weight for gantries. (Tab. 1).

The TBM is equipped with 72 disc 
cutters (hard rock tools) and 216 scrapers 
(soil tools) due to the heterogeneous 
lithologyalong the Sparvo tunnel 
alignment. It’s of utmost importance 
to underline an extreme geological 
variability even different meter by 
meter. Cutting tool wear management 
implies a good schedule of the cutter 
head maintenance based on an accurate 
daily advance parameters analysis.
Standstill chain ages are preliminary 
defined with the aim to identify a section 
with stable faceand low methane gas 
concentration in order to perform each 
operation with norm baric conditions 
assuringcomplete safety of workers. 
During the excavation of the extremely 
abrasive ophiolite zone maintenance 
intervals were approximately 300 m 
while being extended to 800 m when 
the sandstone and clay stoneformations 
were encountered. A total of ten cutter-
head interventions were done and more 
than 300 disc cutters were replacedin 
the excavation of the two tunnels of the 
Sparvo project.

The TBM is powered by two lines 
of medium voltage 30 kV and 15 kV 
respectively and the installed power is 

16,800 kW. More than 2/3 of the installed 
power, equal to 12,000 kW, supplies the 
12 three-phases motors required for the 
hydraulic actuation of the cutting wheel. 
Due to ensure this power at the TBM, a 
provisory link connected directly with 
the high voltage line of the Italian high 
speed railway network with a voltage 
of 132 kV was established and some 
laying of foundations of the pylons was 
performed using helicopters due to the 
limited access of some areas. On the job 
site a transformer station 132/30 kV was 
installed. The energy consumption of the 
TBM necessary for the excavation has 
exceeded 25,000,000 kWh.

 In the control cabin, an operator controlled 
the TBM checking and changing the main 
parameters of the excavation as the 
penetration, the rotation speed of the 
cutting wheel, the pressure of the groups 
of the cylinder thrust, the quantity of 
material extracted by the screw conveyor 
and the quantity of foam and/or water 
necessary to the conditioning of the muck. 
The advance time of a TBM depends 
mainly on the lithology of the rock mass 
excavated; in the Sparvo Tunnel the time 
necessary to excavate 2 m in length with 
a section of 191.4m2ranged from 50 min 
in clay to 90 min in ophiolite with an 
average value of 80 min. 

Each stroke of the TBM “Martina” is 
realized by 57 thrust cylinders with an 
available total maximum force of 320 MN 
(with an oil pressure in the cylinder of 

400 bar) while the cutting wheel rotation 
is assured by a hydraulic drive consisting 
of 12 electric motors, 24 hydraulic pumps 
and 50 gearboxes which ensure a nominal 
torque of 95 MNm and a breakout torque 
of 125 MNm.  For the conditioning of 
the 380 m³ of muck excavated in each 
advance, 19 foam and 6 water injection 
lines were installed within the cutting 
wheel and the excavation chamber, 
injecting  115m³  of water and 1400 l of 
foaming agent. The screw conveyor with a 
length of 22.7 m and aninternal diameter 
of 1.6 m was equipped with 4 gearboxes 
with a total installed power of 2000 kW, 
to assure a maximum rotational speed 
of 22.5 rpm and a torque of 693 kNm.
During each advance of 2m, it extracted 
1000 tons of conditioned material. Using 
the screw conveyor the pre-defined 
earth pressure, which varied from 1,5 to 
3,0bar in the crown, was controlled and 
maintained throughout the advance. 

The time required for the ring build 
phase in the Sparvo tunnel was 45 min, 
the erector operators installing the 10 
segments of a ring in a safe way covered 
by the shield structure, using a special 
joystick which moved the thrust cylinders 
and the movement of the erector. lifting 
and handling of segments was done by a 
vacuum system of the erector plate. The 
cycle of excavation and ring build of 2m 
of tunnel has ranged from 110 min to 
130 min.

The annular void between the precast 
segments and the excavated section, 
due to the overcut of the cutting wheel 
and the conic shape of the shield, was 
constantly filled during the advance of 
the machine, injecting a bi-component 
mixture composed by basic grout and an 
activator component. The mixture was 
injected through 12 lines incorporated 
in the tail skin structure, and evenly 
distributed over the circumference of the 
shield. The theoretical volume of the 
annular void was 30m³ per advance. Due 
to the squeezing behavior of the clay 

(where the radial convergences 
were estimated to be 5-6 cm), 
the injected volume of the 
bi-component ranged from 22 
to 30m³. The quantity of the 
bi-component injected in the 
two tunnels was more than 
70,000m³. The gap between the 
ring extrados and the intrados 
of the tail skin was sealed using 
3 rows of brass brushes and 
an additional row of metal 
plates. The volumes between 
the rows were constantly filled 
with a special grease in order 
to maintain a counter pressure which 
ensured the seal.

The continuous conveyor belt system 
adopted to handle the muck from the 
screw conveyor to the area of chemical 
characterization and temporary storage 
consisted of various conveyors with a 
total length of 7 km, able to transport 
2000 t/h of muck. The excavated material, 
conditioned during the excavation with 
biodegradable foaming agent, needed a 
physical-chemical characterization that 
was done in the temporary storage area 
on the jobsite. This area had a surface 
of more than 22,000m² and was able 
to stock a volume of 112,000m³. The 
total volume extracted from the Sparvo 
Tunnels is more than 1,500,000m³.

3 DATA EVALUATION AND MONITORING

All the parameters of the TBM are 
managed and controlled by an internal 
PlC system. The huge quantity of data, 
derived by more than 1000 sensors 
installed inside the TBM, was stored and 
managed by a custom made software, 
developed by TOTO engineers, directly 
connected to the TBM PlC. 

The “Tunnelling Analysis System” (TAS) 
is based on an external database were 
all the information of the TBM status 
are stored. (Fig. 3). In this 
way TAS permitsthe 
evaluation of the status 
of each component of the 
machine and its interaction 
with the ground during 
the advancing operation, 
ringbuild and standstill in 
real time. Moreover in this 
way waspossible to analyze 
a previous condition of each 
sensor in every moment.

TAS is composed of a series 
of modules developed with 
the aim to manage the TBM 

and all related components in the best 
way:

� TBM data evaluation-creation of 
customized charts of each recorded 
parameter;

� Real time monitoring-visualization of 
the most important parameter during 
the operation of the machine;

� Maintenance management-possibility 
to relate each standstill of the TBM 
with its maintenance in order to 
identify and minimize the weak spots;

� Note of rings-possibility to take notes 
of the segments installation;

� Consumptions analysis-recording 
of the TBM consumption of energy, 
backfilling, water, sealing grease and 
extracted muck.

� Cutting tool maintenance-managing 
of the change rate of cutting tools to 
allow to forecast its wear, related to 
its usage time, and for planning the 
standstill time for its replacement.

An example of the usefulness of this 
analyzing system could be the evaluation 
of the squeezing behavior of the soil 
during the standstill. The increase of 
the cutting head contact force during 

a standstill, like the ringbuild 
stage, is a common parameterof 
control. Figure 4 above shows 
the contact force (the blue line) 
related to the extension of the 
thrust cylinder (red line). At 
the end of the advance stage, 
corresponding to the maximum 
value reached by the red line, 
the contact force increased 
during the ring build stage 
under the action of the soil 
against the cutting head from 
about 750kN to 1500kN.

Another application of the data evaluation 
module could be the analysis of the 
TBM behavior during a defined number 
of cycles to evaluate, for example, a 
geological transition. 

TAS includes a specific module to 
automatically alert, with email messages, 
when a parameter overcomes a predefined 
value. This utility is very usefulness for 
example to control the pressure inside 
the excavation chamber, the condition 
of the wear sensors in the cutting head, 
or again to control the behavior of each 
component of the machine.

Finally the software is equipped with a 
complete reporting module. The system 
automaticallysends reportsat the end of 
every advance stage and every complete 
excavation cycle with general information 
regarding main parameters.

4 “MARTINA’S” 180° TURN

At the end of the excavation of the North 
tunnel, direction Florence versusBologna, 
the TBM “Martina” was moved and 
turned 180° in order to be inserted into 
the start portal of the second tunnel, 
direction Florence versus Bologna using 
an innovative system instead of being 

disassembled and reassembled: 
these traditional operations 
usually require some months. 
The innovative system used 
in the Sparvo Tunnel Project is 
a technical solution conceived 
by TOTO Costruzioni Generali, 
designed and realized by 
Palmieri S.p.A. It consists of 
10 special connectable steel 
cradleswith dimensionsof 2.5 
m x 5 m each, equipped with 8 
special air cushions (Airmover) 
with a diameter of 1.2 m 
produced by AERO-CASTER. 
The max working pressure of 

Figure2. Transport plan of the main packages

Table 1. TBM technical characteristics 

Figure3. Screenshot of TAS software

Figure4. Example of data evaluation
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� 1st stage-installation of steel 
reinforcement cage

� 2nd stage-general check, mould 
tightening and lateral closing

� 3rd stage-concrete casting stage

� 4th stage-complete closing of the 
mould

� 5th stage-thermal cycle inside the 
steam oven

� 6th stage-segment de-moulding with 
a vacuum system grabs

� 7th stage-cleaning and disarming

� 8th stage-dimensional check of the 
mouldwith a micrometer rod.

The thermal cycle inside the steam oven 
is divided in thermal steps from 25°C to a 
maximum of 60°C.

Each segment must be kept inside the 
oven for nine hours. At the end of the cycle 
the segments were removed from the 
mould and temporarily placed inside the 
plant for 24 hours,before being equipped 
with the sealing gaskets (EPDM) and 

stocked in a 20’000m² wide area 
outside the plant.The transport 
of a complete ring (ten segments) 
to the TBM for its installation was 
performed by a special vehicle. 
The Multi Service Vehicle (MSV) 
is a particular multi axis truck 
assembled in ATEX configuration 
able to carry the weight of a 
complete ring (157ton), (Fig. 8).

6 TBM AND METHANE GAS

A further challenge, affecting 
the TBM advance along the 
entire alignment, was a high 
presence of methane gas. The 
TBM equipment had to be partly 
explosion proof, and adequate 
procedures were applied 
following detailed studies in 
order to ensure a complete safety 
of workers inside the tunnel 
during each operating phase.

On the basis of risk assessment, 
the TBM was subdivided into 
three hazard zones A, B and C. 
The TBM is completely equipped 
with ATEX (anti-explosion) 
devices except for zone A where 
the sealed conveyor belt channel 
prevents any direct contact 
between muck on the belt 
conveyor and fresh air flow along 

the tunnel. Methane sensors are installed 
in each area, and all concentrations are 
measured and monitored in real time 
using integrated software in order to 
manage all possible hazard situations, 
comparing thresholds with measured 
values. Hazard situations are managed 
through power supply shutdowns in 
different configurations, depending on 
which area is contaminated by 
a gas concentration exceeding 
set limits (Fig. 9). Regarding 
ventilation, the TBM is fitted with 
two ventilation ducts which supply 
fresh air inside the tunnel (directly 
in the shield area zone A and 
then till zone C) and inside the 
belt channelrespectively, in order 
to lowerthe gas concentration by 
adjusting the air flow.

6.1 Hazardous Areas and 
Shutdowns

It’s necessary to specify that in 
gassy grounds the excavation 
chamber and screw conveyor were 
constantly filled during the advance 

process in order to limit the presence 
of empty volumes withpotentially high 
concentration of methane gas and so 
prevent the risk of explosions (ClOSE 
MODE configuration). The TBM is 
subdivided into 3 hazardous zones:

� zONE A: from the bulkhead to 
approximately 5 m before the end of the 
belt conveyor channel; in this area gas 
thresholds set into PlC wereextremely 
strict and did not allow any concentration 
higher than 0,35 %vol. because all 
equipment mounted inside the shield 
and on gantries 1 and 2 had a standard 
power supply. This electrical configuration 
was possible because the gas-containing 
muck fromthe screw conveyor was 
dumped in a sealed environment onto a 
belt conveyor placed inside a pressurized 
double-layer channel to avoid a direct 
contact between contaminated air inside 
the channel and fresh/clean air in zone A.  
If gas concentration in zone Aexceeded 
0,15 %vol. the excavation was stopped 
to flush the air. When gas concentration 
exceeded  0,35 %vol. the 30 kV line 
was deactivated, resulting in a complete 
shutdown of the TBM;

� zONE B (belt conveyor channel): from 
the screw conveyor chute to 5 m before 
the end of the belt conveyor channel; 
in this area, due to the enclosed 
confinement higher gas concentrations 
are allowable during excavation. Here 
if gas concentration exceeds 3,0 %vol. 
(yellow alarm, warning signal) the advance 
phase is stopped for flushing, while if it 
exceeds 3,5 %vol. (red alarm, evacuation 
signal),the 30 kV line and all components 
inside zone B are deactivated. During the 
advance phase, , all gas measurements 
can be checkedin the control cabin in 

each cushion is 4.2 bar, which corresponds 
to a 43.5 ton lifting capacity of each 
module. The air cushions create an air 
layer of approx. 1mm thickness,enough 
to overcome the friction between the 
sliding surface and the cradles in which 
they are mounted: using this principle, the 
shield and cutting head (3000 ton) and 
each single gantry of the biggest TBM 
in the world were moved and translated 
using two loaded dumpers and some 
forklift to control the drift. The air cushion 
system required a special sliding surface 
that was designed and realized by TOTO. 
The 2000m² of sliding surface was a 
combination of a concrete slab 1 m thick 
and a welded steel plate’s floor.

When the sliding surface was done, and 
the hydraulic and electrical connections 
between the shield structure and the 
backup gantries were disconnected, the 
U-turn of the TBM started (Fig. 5). In first 
phase of the TBM U-turn operation the 

10 cradles were assembled in the “shield 
configuration”: a single structure with 
dimension of 10 m x 12.5 m.

All the air cushions were activated at the 
maximum working pressure supplied by 6 
Atlas Copco air compressor, resulting in a 
lifting capacity of the 80 cushions ofmore 
than 3,200 ton, enough to lift and move 
the shield. After the U-Turn of the shield, 
the cradles were assembled in a different 
configuration,  using special steel bars in 
order to move the 4 gantries of the TBM 
that are lighter (gantry1 550 ton, gantry2 
360 ton and gantry3 180 ton, gantry4 28t) 
but longer than the shield. (Fig. 6).

The U-turn operation of the TBM in “huge 
modules”, applied for the first time in 
the world at the Sparvo Tunnel, was 
completed successfully in 15 days without 
any damage to the cushions or the TBM; 
in any case, during design of the cradles 
by Palmieri Group a special system was 

conceived to change the cushions in case 
of failure, pulling out the cradle with 
the damaged cushion damaged even if 
the equipment to move and rotate was 
already placed on the cradles.

5 PRECAST LINING SEGMENTS

The final segmental lining of the Sparvo 
Tunnel is composed of nine elements plus 
a key stoneforming auniversal ring with 
flexible position of the key stone., The ring 
is 70cm thick and 2m long. The weight of 
each segment is over 16.5ton,while the 
key segment weighs 8tons, resulting in 
a total weight of a complete ring of over 
157 tons.

The structural stability of the segments 
during the ringbuild stage is assured 
by connecting the longitudinal and 
bolting the radial joints. The longitudinal 
connection between each segment and 
the previous assembled ring is achieved 
with the bi-block system; each segment 
is connected with two steel pins on each 
side, while the key stone needs one on 
each side. The radial connection is assured 
by a couple of steel bolts that connects 
two consecutive segments.

Due to the variability of geomechanical 
and geological conditions of the Sparvo 
Tunnel,two different types of segments, 
in terms of concrete strength and 
steel reinforcement were needed. The 
first type, more heavy, had a concrete 
cubic strength equal to 50MPa and a 
reinforcement ratio of 110 kg/m³ of 
concrete. This configuration was used 
in the APA formationwhere higher loads 
were expected. The second configuration 
type was less heavy and had a concrete 
cubic strength equal to 45MPa with a 
steel reinforcement ratio of 90kg/m³ of 
concrete.

The lining segment plant, designed, 
realized and managed by TOTO, was 
located 2kmfrom southernportal of the 
Sparvo Tunnel in a 6000m² wide area. 
TOTO has performed the entire production 
process with 93 employees in order to 
ensure an average daily production of90 
segments.

Despite to the high initial cost, in order to 
ensure this daily production values and 
fulfill the needs of “Martina”, a carousel 
system was designed and realized, 
composed by four groups of ten moulds 
(Fig. 7). The production started with the 
assembly of the steel reinforcement cage. 
The reinforcement is later placed inside a 
mould in the first position of the carousel 
system that is divided intoeight stages:Figure6. U-turn of gantry one

Figure7.The carousel system

Figure8. MSV used for Sparvo Project

Figure5.U-Turnof the shield
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ventilation status and of some alarms 
towards the TBM system; centralized 
commands for the simultaneous 
manual command of all alarm signals 
relative to the tunnel and the TBM 
and lock-off remote enabling.

� General panel, located in the control 
room, which performs the following 
functions: acquisition of the status 
signals and gas values from the tunnel 
and the TBM; elaboration of the 
data and alarms; release of the lines 
entering the tunnel (complete with 
relative lock-off selector to enable in 
case of works on the connection lines, 
to avoid sudden releases);

� Warning light post, positioned at the 
entrance of the tunnel, to signal the 
excavation status. Thelight post is 
equipped with the following signals: 
1 red light = STOP,  1 yellow light = 
DANGER, 1 blue light = WARNING, 1 
green light = GREEN lIGHT, 1 high 
intensity electro-buzzer (110 dB 
@ 1m), enabled when any alarm 
threshold is reached;

� Multiple sound-luminous signals 
installed along the tunnel at intervals 
of about 500 m (equipped with same 
signals of the entrance light post);

� Multiple sound-luminous signal 
with gas detection units and sensors 
installed on the TBM (equipped with 
same signals of the entrance light 
post);

 Each light post is activated when the 
relative gas value is exceeded. The 
entire system is based on four types 
of components:

� Gas detection sensors and control 
units: each zone (A, B and C) is 
equipped with a gas unit (RGT) 
which is connected to a series of gas 
sensors. This gas detection system is 
redundant because each gas sensor 
is combined to another one located 
in the same position in order to get 
a real time check of the measured 
data. zone A is fitted out with 7x2 gas 
sensors placed in different areas in 
the shield and along the gantry 1 and 
2, zone B with 2x2 gas sensors inside 
the belt channel (one close to the 
screw conveyor chute and the other at 
the end of the belt channel) and zone 
C with 3x2 gas sensors;

� light signaling groups to communicate 
the actual status of the TBM in terms 
of gas concentration;

� Data transmission cables between 
TBM/ tunnel and control room;

� Personal computer for data acquisition 
and centralized elaboration;

� Globally on the TBM n° 12x2 gas 
sensors are installed subdivided in 
n° 3 hazardous zones, each zone is 
controlled by a single gas unit that 
collected and transfer all measured 
data.

7 CONCLUSIONS

The Sparvo project is carried out by TOTO 
Costruzioni Generali, all TOTO engineers 

and TOTO specialized workers have 
assured the excavation of the Sparvo 
twin tube tunnels in 19 months.The 
TBM was assembled from March 2011 
to July 2011, while the excavation of the 
first tunnel (North one fromFlorence to 
Bologna) started on the last days of 
August 2011 and was completed at the 
end of July 2012. Then itwas necessary 
to move forward the TBM on a series of 
concrete saddles in order to place it on 
its final position.Contemporary, TOTO 
personnel realized a concrete slab as 
foundation of a steel floor as sliding 

surface fromAugust 2012 to September 
2012.

Between September and October 2012, 
in approximately 15 days, the TBM was 
turned180°and reinserted into the second 
portal.

During November 2012 all commissioning 
works, hydraulical-electricalconnections 
and operating tests were performed. The 
TBM was ready to bore at the beginning 
of December 2012and the breakthrough 
of the South tunnel happened on July 24, 
2013 at 4 AM.

In terms of performances, the TBM 
was able to advance in a complex 
and heterogeneous rock mass 
(claystone,sandstones and ophiolites) 
with high concentration of methane gas, 
achieving a maximum daily production 
of 24m (12 rings), a maximum weekly 

production of 126 m (63 rings) and a 
maximum monthly production of 406 
m(203 rings).

Total excavation times amounted to 11 
months to complete the first tunnel (North 
one, direction Florence to Bologna)and 8 
months to excavate the second tunnel 
(South one, in the opposite direction).

In these last 2 years TOTO Costruzioni 
Generali was able to complete an 
outstanding tunnelling work, expanding 
TBMs operating technique to new 
dimensions.

Figure 13. Gas measuring system (left: gas unit, right: 
gas sensor)

order to regulate the air flow injected 
into the belt conveyor channel, which can 
be as high as 40m³/s. Other methods to 
limit the gas concentration includethe 
management of the opening rate of the 
discharge gates installed at the end of 
the screw conveyor, and regulation of the 
cutting wheel cleaning hose (open/close) 
as direct link between the excavation 
chamber and the belt channel.

� zONE C (class 2 tunnel according to 
“Firedamp 3rd edition”): from 5 m before 
the end of the belt conveyor channel 
to the portal; in this area a higher 
gas concentration is allowable during 
excavation. Here if gas concentration 
exceeds 0,70 %vol. (yellow alarm, warning 
signal) the advance phase is stopped; 
while if it overcomes 1,0 %vol. (red alarm, 
evacuation signal) the 30 kV line is 
deactivated.

zones B and C, unlike zone A, even have 
a blue alarm set on a thresholds of0,35 
and 0,30 %vol.respectively; in this case 
gas is detected but its concentration is 
not critical. I addition if gas concentration 
is higherthan 3,5 % inside zones A and C, 
also the 15 kV line will be deactivated. 

The TBM is supplied by two separate 
cables 15 kV and 30 kV directly connected 
to an external transformer substation 
converting 132 kV (high voltage line) to 
30/15 kV (medium/low voltage ones):

� 30 kV line supplies 30 kV connected to 
transformers 1 to 6 and here it’s converted 
to 690 V or 400 V required by main 
components as three-phase asynchronous 
electric motor (cutting wheel and screw 
conveyor drive);

� 15 kV line supplies the explosion-proof 
IM2 cabinet on the TBM, in case of gas 
concentration upper than red alarm this 
line supplies lighting, emergency lighting, 

probe drilling and erector emergency 
pump (this last to assure the completion 
of segment erection if release happens 
during ring building phase).

For better under standing Figure 9 
illustrates all shutdowns as described:

� SD1: 30 kV line is deactivated;

� SD2: 15 kV line is deactivated;

� SD. zone B: ATEX components inside the 
belt channel are deactivated;

� Ex. Stop:main drive is stopped, screw 
conveyor is stopped, screw conveyor 
discharge gate is closing, belt conveyor 
is stopped and thrust cylinder pumps are 
stopped.

The maximum allowed advance speed 
of the TBM depends on the methane 
concentration measured inside the belt 
conveyor channel (see Fig. 10). The PlC 
of the TBM will constantly compare the 
advance speed with information received 
by two methane sensors inside the belt 
channel. All personnel inside the pilot 
cabin can monitored gas concentrations 
on each area of the TBM through a screen 
as shown in Figure 11. If the actual 
speed of the TBM overcomes the speed 
allowed at the actual gas concentration, 
the advance stops immediately and 
automatically. Neither SD1 nor SD2 will 
be activated, but the cutting wheel pumps, 
screw conveyors pumps, belt conveyor will 
stop and screw conveyor discharge gates 
will close.

6.2 Ventilation (in the Tunnel and Inside 
the Belt Channel)

To ensure the correct amount of fresh air 
in all working areas, the TBM is equipped 
with a redundant double ventilation 
system.

Two incoming and independent 
ventilation ducts, each 
fed by its own electric 
fans installed at the 
portal, distribute fresh 
air flow inside the 
TBM. Based on the 
geometry of the tunnel, 
the ventilation system 
has been designed to 
ensure an air speed 
along the tunnel higher 
than 0,5 m/s during all 
advance phase. 

The ventilation system 
of the TBM, consisting 

of the two independent lines installed 
on the left and the right side of the back-
up system, has been designed to supply 
each zone with the air volume required 
to reduce the probability of formation 
of potential hazardous atmospheres and 
to ensure a continuous air renewal. The 
left-hand ventilation duct (seen in the 
direction of advance) ensures an adequate 
ventilation in the shield area and the 
front end of the gantry 1 and then along 
the tunnel (45 mc/s as maximum air flow). 
The right-hand ventilation duct is split on 
gantry 1 into three different flows leading 
to the belt conveyor channel, excavation 
chamber and shield.

Ventilation in zone A: in addition to 
the ventilation through the left-hand 
ventilation duct, the excavation chamber 
is, in standard operation, additionally fed 
with fresh air via the same ventilation duct 
used for the entrance into the excavation 
chamber in atmospheric conditions. The 
exhaust air flow passes through the open 
doors of the locks, and is taken up by the 
main tunnel air flow.

Ventilation in the zone B: fresh air 
to the belt channel is supplied via a 
bypass in the right-hand ventilation 
duct. The volumetric flow inside the 
bypass must be higher than 17 mc/s, 
otherwise the excavation is stopped. This 
value corresponds to an air speed of 
approximately 2 m/s in the channel.

The gas-air mixture is transported 
through the belt conveyor channel until 
zone C (class 2 tunnel). The air flow in 
the belt channel can be modified via 2 
valves. When an increased of the gas 
concentration is detected, the system can 
raise the air flow up to 26 mc/s equal to 3 
m/s (FlUSHING MODE).

Ventilation in the zone C: this area is 
defined as class 2 tunnel, the potential 
gas-air mixture is taken up by the main 
flow along the tunnel to the portal.

6.3 Gas Monitoring System (Miretti)

The Miretti gas monitoring system 
manages the gas detection in an 
integrated manner both on the TBM and 
along the tunnel (see Fig. 13). Overall, the 
system is composed by:

� Computerized system’s supervisory 
station which performs the following 
functions: supervision of the entire 
gas detection system (see Fig. 12); 
recording of all events that occurred; 
export of the gas detection and Figure9. Threshold levels according to methane gas concentration detected

Figure10. Advance speed vs. methane gas concentration

Figure11. Screen of gas monitoring system inside the pilot cabin

Figure12. Screen of Miretti gas monitoring 
system (status of all gas sensors)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Sanayi 
Mahallesi-zzzz İstasyonları arasına 3. Metro Tüneli yapımını, 20 Mayıs 2014 
Salı günü başlattı.

Seyrantepe-Sanayi Mahallesi Metro İstasyonu arasına yapılacak 3. tünelle 
mevcutta 9 dakika olan sefer aralığı 4 dakikanın altına düşecek. Tamamlanacak 
metro tüneli sayesinde Türk Telekom Arena Stadı’nda yapılacak olan maç 
ve etkinliklerde, Taksim-Seyrantepe/Hacıosman-Seyrantepe sefer aralığı 2 
dakikaya düşerken Taksim–Seyrantepe istasyonları arasında yolcu kapasitesi 
saatte 24.000’den, 60.000’e çıkacak. 

Sanayi Mahallesi-Seyrantepe İstasyonları arası metro seferleri, 3. Metro Tüneli 
inşaatının başlaması nedeniyle, 20 Mayıs 2014 Salı gününden itibaren 4 ay 
boyunca hizmet veremeyecek. Bu süre zarfında Sanayi Mahallesi-Seyrantepe 
İstasyonları arasındaki yolcu taşımacılığı sabah 06:00 ila gece 00:00 saatleri arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz olarak yapılacak. Hafta içi 
yoğun saatlerde Sanayi Mahallesi ve Seyrantepe İstasyonlarından karşılıklı her seferde 2’şer otobüs, bunun dışındaki sefer saatlerinde ve hafta 
sonlarında ise karşılıklı her seferde 1’er otobüs tahsis edilmek suretiyle seferler yapılacak. 

seyranTePe-sanayİ mahallesİ meTrosu’nDa 
3. Tünelİ’nİn yaPımına BaşlanDı

The 3rd tunnel construction started in  
SeyRANTePe – SANAyİ MAhALLeSİ MeTRO LiNe

Istanbul Metropolitan Municipality started construction of the 3rd tunnel in the Yenikapi- Haciosman metro line (M2), 
between the stations SanayiMahallesi and Seyrantepe at 20 May 2014. 

With this tunnel, travel time will decrease from about 9 to less than 4 minutes. After the completion, Taksim- Seyrantepe 
/ Haciosman- Seyrantepe travel time will be less than 2 minutes during football matches and activities in the Turk 
Telekom Stadium. Passenger capacity will increase from 24000 to 60000 between Taksim and Seyrantepe stations. 
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Türkİye’nİn İlk Tünelcİlİk Fuarı Ve  
3. Tünelcİlİk kısa kursu BıraraDa Düzenlenİyor

the First expo and the third short course on 
tunneling will Be held together

Tünelcilik Kısa Kursu 28-31 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar merkezinde Tünelcilik Derneği tarafından düzenlenecek. Etkinlik; Demos Fuarcılık tarafından 
düzenelenen ve Tünelcilik Derneği tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk tünelcilik fuarı ‘Tunnel Expo Turkey - Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’ 
kapsamında gerçekleştirilecek. Fuar için gelen ziyaretçiler aynı zamanda kısa kursa da katılabilme fırsatını yakalayabilecekler. Fuara katılım ücretsizken kısa kurs 
için belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor. Tünelcilik Derneği üyelerinin indirimden fayadalanabilecek oldukları kursun bilgileri ve kursa katılım şartları için Tünelcilik 
Derneği’nin internet sayfası www.tunelder.org.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tünelcilik Kısa Kursu’nun ilki ‘’I. Tünelcilik ve Mikrotünelcilik Kısa Kursu” adıyla 4-5 Ekim 2012 tarihlerinde Tünelcilik Derneği’nin desteğiyle AKATED (Altyapı ve 
Kazısız Teknolojiler Derneği) tarafından Şanlıurfa’da düzenlenmişti.

Tünelcilik Kısa Kursu’nun ikincisi ise ‘’II. Tünelcilik ve Mikrotünelcilik Kısa Kursu’’ adıyla Tünelcilik Derneği ve Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) 
işbirliğiyle 27-28 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmişti. 

Tünelcilik Kısa Kursu’nun üçüncüsü ise “Tünelcilik Kısa Kursu” adıyla 28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar merkezinde Tünelcilik Derneği tarafından 
düzenlenecek. 

The 3rd Short Course and the 1st Expo on Tunneling will be held together at 28-31 August 2014 in Istanbul Congress Center. These events 
are arranged by Demos Fair and organized by Turkish Tunneling Sociecty. This fair is a unique organization about tunnel excavation and 
underground construction.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Tünelcilik Kısa Kursu; Türkiye’nin ilk 
tünelcilik fuarıolan Tünel yapım Teknolojileri ve ekipmanları Fuarı ile birlikte eş 
zamanlı olarak28-31 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul yeşilköy’de bulunan 
İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
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3. TÜNELCİLİK KISA KURSU, 28-31 AĞUSTOS 2014
İSTANBUL FUAR MERKEZİ, YEŞİLKÖY / İSTANBUL
3RD SHORT COURSE ON TUNNELING, AUGUST 28-31, 2014
ISTANBUL FAIR CENTER, YESILKOY / ISTANBUL

29 AĞUSTOS – CUMA (AUGUST 29 - FRIDAY), SALON: KAPADOKYA, 10:00 – 12:55
Tünel Tasarımı, Nümerik Modelleme, Tünellerde Su, İş Güvenliği-Emniyet
Design of Tunnels, Numerical Modeling, Water in Tunnels, Health and Safety

28 AĞUSTOS - PERŞEMBE (AUGUST 28 - THURSDAY), SALON: KAPADOKYA, 14:00 – 18:25
Yeni Teknolojiler, TBM, Disk Keskiler, Sert Metal Kaplama, Kimyasal Katkılar, Yeryüzü Oturmaları
New Technologies, TBM, Disc Cutters, Hard Material Coating, Chemical Agents, Surface Settlements

10:00 – 10:25
Doç.Dr. Cemal Balcı Tünel Projelerinde Arazi ve laboratuvar Çalışmaları

İTÜ Site and Laboratory Investigations in Tunneling Projects

10:25 - 10:50
Prof.Dr. Nuh Bilgin TBM Seçim Kıstasları, Türkiye’deki TBM Projeleri ve Karşılaşılan Sorunlar

İTÜ Criteria for TBM Selection, Problems Encountered in TBM Tunneling in Turkey

10:50 - 11:15
Prof.Dr. Hanifi Çopur Kollu Galeri Açma Makineleri Seçimi, Performans Tahmini, Uygulamalar

İTÜ Roadheader Selection, Performance Prediction, Applications

11:15 – 11:40
Dr. Mücahit Namlı Mikrotünel Uygulamaları

İBB Raylı Sistemler Microtunnelling Applications

11:40 – 12:05
Pal Fossum Maden ve Tünel İşlerinde Havalandırma Sistemleri

Protan AS, Norway Ventilation Systems for Mines and Tunnels Under Construction

12:05 – 13:00
Öğle Yemeği

Lunch

13:00 – 13:25
Orhan Esat İnanır Tünel Yapımında Ölçüm Sistemleri ve Uygulama Örnekleri

Geogrup Monitoring Systems in Tunnel Construction and Example Applications

13:25 – 13:50
Kjell Satrevik Optimum Tahkimat Seçimi

Vik Orsta AS, Norway Optimal Solution for Rock Support

13:50 – 14:15
Alv Hanstvedt Tünellerde ve Yeraltı Boşluklarında Su ve Nem Kontrolü, Sızdırmazlık

Giertsen Tunnel AS, Norway Tunnel Sealing, Water and Humidity Control in Caverns and Tunnels 

14:15 – 14:40
Billgin Köksal Tünellerde Yangına Karşı Alınacak Tedbirler

Metel Yüzey Koruma A.Ş. Combatting against Fire in Tunnels

14:40 – 14:55
Kahve Molası

Coffee Break

14:55 – 15:20
Carlo Barbetta Ventilation in Metro and Highway Tunnels

System Air Metro ve Karayollarında Havalandırma Sistemleri

15:20 – 15:45
Jean Luc Lambert Tünel Aydınlatmasında lED Kullanımının Faydaları

Schreder Benefits of a Complete LED Solution for Tunnel Lighting

15:45 – 16:10
Prof.Dr. Gülsev Uyar Aldaş Jeofizik ve Tünelcilik

H.Ü. Geophysics and Tunneling

16:10 – 16:35
Selçuk Mert, B. Serhat Aydın Tünel Kaplamalarında Makro Sentetik Fiber Donatılı Püskürtme Beton Uygulamaları 

Forta İnşaat Macro Synthetic Fibers Reinforced Shotcrete Applications in Tunnel Lining

14:00 – 14:25
Dr. Martin Herrenknecht Mekanize Tünelcilikte Yeni Teknolojiler

Germany Newest Technologies and Trends in Mechanized Tunnelling

14:25 – 14:50
Lok Home zor Şartlarda TBM Uygulamaları, Kargı HES Projesi Örneği

President, Robbins Company TBM Performance in Difficult Ground, Kargi HEPP Project

14:50 – 15:15
Özgür Savaş Özüdoğru Disk Keski İmalatı, Formasyona Uygun Disk Keski Seçimi

E-Berk Manufacturing of Disc Cutters, Selection of Discs

15:15 - 15:40
Suat Seven TBM Projelerinde Kullanılan Kimyasallar

BASF Chemical Agents used in TBM Projects

15:40 – 15:55
Kahve Molası

Coffee Break

15.55 – 16:20
Taner Bilge TBM’lerde Aşınmaya Karşı Koruma ve Astarlama

Mates Wear Protection and Hard-Facing Applications in TBMs

16:20 – 17:00
Nurettin Demir Marmaray Projesine Genel Bir Bakış, Sorunlar ve Çözümler

Gama Nurol An Overview of Marmaray Project, Problems and Solutions

17.00 - 17.10
Davorin Kolic Hırvatistan’da 2015’de Yapılacak Dünya Tünel Kongresine Genel Bir Bakış

Tunnelling Society, Croatia An Overview of 2015 World Tunnel Congress to be held in Croatia

17:10 – 17:35
Davorin Kolic Şili’de 25 km Uzunluğunda Bir Mekanize Tünel Projesi

Tunnelling Society, Croatia Alto Maipo Project in Chile, 25 km of Mechanized Tunnelling

17:35 – 18:00
Per Gunnar Andersen Gelişmiş Tünel Ekipmanları

Andersen Mek Verksted AS, Norway Advanced Tunnelling Equipment

18:00 – 18:25
Doç.Dr. İbrahim Ocak Şehir İçi Tünel Kazılarında Yaşanan Yüzey Oturmalarının Tahmini, Etkileri ve Çözüm Önerileri

İÜ Prediction of Surface Settlements for Urban Tunneling, its Effects and Solution Suggestions

10:00 – 10:25
Prof.Dr. Ergin Arıoğlu Tünel Tasarımının Temel Felsefesi

Yapı Merkezi Basic Philosophy of Tunnel Design

10:25 - 10:50
Prof.Dr. Turgay Onargan Yumuşak zeminlerde Açılan Sığ Tünellerde Tasarım Esasları ve Uygulama Örnekleri

DEÜ Design Principles and Application Examples for Shallow Tunnels in Soft Ground

10:50 - 11:15
Prof.Dr. Okay Aksoy Tünel Tasarımında Nümerik Modellerin Önemi, Uygulama Verileri ile Gerçekleşme Oranları

DEÜ Importance of Numerical Modeling in Tunnel Design, Applications and Realizations

11:15 – 11:40
Ivar Frode Andersen Tünellerde Su Problemi ve Çözümü

Injection and Tunnel Support AS, Norway Solution of Water Leak and Stabilizing the Tunnel with Grouting 

11:40 – 12:05 Dr. Marco Bettelini
Amberg

Uzun Demiryolu Tünellerinde Emniyetle İlgili Bazı Hususlar

Safety Aspects for Long Railway Tunnels 

12:05 – 12:30
Pavel Kudrna Tünellerde Yapısal Tanılama

Retegate ltd., Czech Republic Tunnel Structure Diagnostics 

12:30 – 12:55
Anne-Lise Berggren zor zemin Şartlarında Arazi Dondurulması

Geofrost AS, Norway Ground Freezing for Difficult Ground Conditions 

29 AĞUSTOS – CUMA (AUGUST 29 - FRIDAY), SALON: PAMUKKALE, 10:00 – 12:55
Delme ve Patlatma, Mekanize Kuyu Açma, Zemin Şartlandırma, Boru-Kemer, Tünellerde Su, Püskürtme Betonda Lif Donatı
Drill and Blast, Raise Boring, Soil Conditioning, Umbrella Arch, Water in Tunnels, Reinforced Sprayed Concrete

10:00 – 10:25
Doç.Dr. Aydın Bilgin Türkiye’deki Delme ve Patlatma Uygulamaları, Yapılan Hatalar ve Bazı Öneriler

ODTÜ Drilling and Blasting Applications in Turkey, Common Mistakes and Some Suggestions

10:25 - 10:50 H. Oğuz Arslan
Ovit Tüneli’nde ve Gürcistan’daki bir HES Projesinde Kullanılan Delici Makinelerde Ön Planlama, Akıllı Delme ve Veri Toplama 
Sistemleri

Sandvik Pre-Planning, Intelligent Drilling, and Data Acquisition Systems in Drilling Machines used in a HEPP Project in Cocasis and Ovit Tunnel

30 AĞUSTOS - CUMARTESİ (AUGUST 30 - SATURDAY), SALON: KAPADOKYA, 10:00-16:35
Mekanize Tünel ve Mikrotünel Açma, Havalandırma, Yangın, Su Kontrolü, Tahkimat, Aydınlatma, Jeofizik Uygulamaları
Mechanized Tunnelling, Microtunnelling, Ventilation, Fire Combatting, Water in Tunnels, Rock Support, Lighting, Geophysics

NOT: Program içeriğinde endüstriden gelecek taleplere göre güncellemeler söz konusu olabilecektir. Kapadokya Salonu’ndaki tüm sunumlar için Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe 
simultane çeviri sağlanacaktır.
NOTE: Program might be re-arranged based on demands from the industry. Simultaneous translation will be provided for all presentations in Saloon Kapadokya.

KATILIM ÜCRETİ / REGISTRATION FEE
15 Temmuz 2014 Öncesi: 500 Tl / Before 15 July 2014: 200 Euros
15 Temmuz 2014 Sonrası: 800 Tl / After 15 July 2014: 300 Euros
Dernek Üyelerimize % 25 İndirimlidir.

Katılım Ücretine Dahil Olanlar / The Registration Fee includes
Kısa Kurs Notları / Short Course Notebook
Öğle Yemekleri ve Ara İkramlar / Lunches and Refreshments at Breaks

BANKA BİLGİLERİ / BANK INFORMATION
Hesap Adı / Account Name: Tünelcilik Derneği
Banka ve Şube / Bank and Branch Name: 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: 2014 Kısa Kurs Katılımı / Explanation: Registration to 2014 Short Course

10:50 - 11:15
Fevzi Aksu Şildli Tünelcilikte zemin Şartlandırma için Mobil laboratuvar

İksa Yapı Kimyasalları Mobile Laboratory for Soil Conditioning Applications in Shielded Tunnelling

11:15 – 11:40 Muammer Çınar
TBM Tünellerinde Suyla Mücadele

Combat against Water in TBM Applications

11:40 – 12:05 Bahadır Ergener
Atlas Copco

Mekanize Kuyu Açma Uygulamaları

Raise Boring Applications

12:05 – 12:30
Öner Yılmaz Boru Kemer Yöntemi ve Türkiye’de Kullanımı

Soner Temel Mühendislik Umbrella Arch Method and its Application in Turkey

12:30 – 12:55
Dr. Mehmet Yerlikaya Tünel Kaplamalarında lif Donatılı Püskürtme Beton Uygulamaları

Bekaert Fiber Reinforced Sprayed Concrete Applications in Tunnelling
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Türkiye’nin İlk Tünel Fuarı
Tünelcilik Kısa Kursu ile birlikte düzenlenecek olan Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, Türkiye›de düzenlenen ve sadece tünel kazma ve 
yeraltı inşaatı alanına yönelik benzersiz bir fuar. Bu sebeple fuarda, yüksek kalite arayan ve alanında uzman profesyoneller ve şirketler hazır bulunacaklar. 
Birçok önemli markanın temsilciliklerinin yanı sıra Türkiye’nin çok önemli imalatçı firmalarının da yer aldığı fuarda temsil edilecek firmaların alfabetik 
olarak listesi Haziran 2014 tarihi itibariyle şu şekildedir:

1. A Kedi, Turkey
2. AFB Metal, Turkey
3. Alarko Taahhüt Grubu
4. Amberg Engineering, Switzerland (İsviçre)
5. Andersen Mek. Verksted, Norway (Norveç)
6. Arsan Kauçuk, Turkey
7. Atakom Haberleşme, Turkey
8. Atlas Bir Yapı Malzemeleri, Turkey
9. Babacan Kauçuk, Turkey
10. Bar-US Donatı, Turkey
11. BASF Chemical Company
12. Başat İskele ve Kalıp Sistemleri, Turkey
13. Beijing AAl-WAY, China (Çin)
14. Bekaert Türkiye, Turkey
15. Berdan Civata, Turkey
16. Bever Control AS, Norway (Norveç)
17. Boretech, Canada (Kanada)
18. Bursa Kaynak, Turkey
19. Croatian Tunnelling Association, Croatia 

(Hırvatistan Tünelcilik Birliği)
20. Çözüm Enjeksiyon, (Turkey)
21. Diemme Filtration, Italy (İtalya)
22. Dörken Sistem, Turkey
23. Draco Yapı Kimyasalları, Turkey
24. DYO Boya, Turkey
25. EAE Elektrik, Turkey
26. E-BERK Makine Metalurji, Turkey
27. Ecco Finishing, Sweden (İsveç)
28. EFE Makine, Turkey
29. Efectis Era Avrasya, Turkey
30. EGE Atlas, Turkey
31. Ege Kimya, Türkiye – Turkey
32. Ekon Kauçuk, Turkey
33. Eksenport, Turkey
34. Emak, Turkey
35. Er Makine, Turkey
36. Eren Makine, Turkey
37. Eresense Elektronik, Turkey
38. Erkom, Turkey
39. Este Soğuk Çekme, Turkey
40. Everdigm, South Korea (Güney Kore) 
41. FAMUR, Poland (Polonya)
42. Fem Metal, Turkey
43. Fırçasan, Turkey
44. Forta Dış Ticaret, Turkey
45. Gaziova Makine, Turkey
46. Geodata, Italy (İtalya)

47. Geofrost, Norway (Norveç)
48. Geogrup, Turkey
49. Geomatik Hizmetler, Turkey
50. GHH Fahrzeuge, Germany (Almanya)
51. Giertsen Tunnel AS, Norway (Norveç)
52. Gonar, Poland (Polonya)
53. Göçmaksan, Turkey
54. Göker İş Makinaları, Turkey
55. GSI, Poland, (Polonya)
56. GTA, Germany (Almanya)
57. Hassan Tekstil, Turkey
58. Hazemag, Germany (Almanya)
59. Herrenknecht, Germany (Almanya)
60. His Cıvata, Turkey
61. Hubei Tiandi, China (Turkey)
62. ICT İnşaat Yapı, Turkey
63. Injeksjon & Tunnel-Support AS, 

Norway (Norveç)
64. Iranian Tunnelling Association 

(İran Tünelcilik Derneği)
65. İksa İnşaat Katkıları, Turkey
66. İksis Ticaret, Turkey
67. İlci Patlayıcı, Turkey
68. İnan Makine, Turkey
69. İnarma İnşaat, Turkey
70. Kayahan İç ve Dış Ticaret, Turkey
71. Kemerli Metal, Turkey
72. Kırlıoğlu Patlayıcı, Turkey
73. luna Construction Chemicals, Turkey
74. Madencilik Türkiye Dergisi
75. Makina Time Dergisi
76. Mapei S.P.A., Italy (İtalya)
77. Mates, Turkey
78. Maxam Anadolu Patlayıcı, Turkey
79. Mine Master, Poland (Polonya)
80. Monark, Norway (Norveç)
81. Montabert, France (Fransa)
82. Moya Konstrüksiyon, Turkey
83. MTM Makine, Turkey
84. MTS Perforator, Germany (Almanya)
85. Mullenbach Armaturen, Germany (Almanya)
86. Multiplan, Turkey
87. NICEE Trading Dış Ticaret, Turkey
88. Norwegian Tunneling Network, Norway 

(Norveç Tünelcilik Ağı)
89. Opak Madencilik
90. Palmieri Group, Italy (İtalya)

91. Pena İç ve Dış Ticaret, Turkey
92. Perforator, Germany (Almanya)
93. Petek Proje, Turkey
94. Polipropilen Elyaf Sanayi, Turkey
95. Portunus
96. Pretec AS, Norway (Norveç)
97. Protan AS, Norway (Norveç)
98. Railway Turkey Dergisi, Turkey
99. Ray Haber Dergisi, Turkey
100. Retegate, Czech Republic (Çek Cumhuriyeti)
101. Robbins TBM, USA (ABD)
102. Rockmore, USA (ABD)
103. Rotair, Italy, (İtalya)
104. Seçil Kauçuk
105. Schmidt,Kranz & Co.GMBH, Germany 

(Almanya
106. Schreder, Belgium (Belçika)
107. Sencora Türkiye, Turkey
108. Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., Turkey 
109. Sistem A.Ş., Turkey
110. Skumtech AS, Norway (Norveç)
111. Soil-ID Türkiye, Turkey
112. ST Yayıncılık
113. System Air Türkiye, Turkey
114. Taahhüt Haber Dergisi
115. Teknima Makine, Tturkey
116. Teknomak-De Neef, Turkey
117. Tezman Makine, Turkey
118. TMD Tünel Mühendislik Danışmanlık, Turkey
119. Torbey Endüstriyel Tasarım, Turkey
120. Trakkom Makine, Turkey
121. Tufanoğlu Demir Çelik, Turkey
122. Tunneling Journal, USA (ABD)
123. Turbosol Pumping Technology, Italy (İtalya)
124. Tünelmak, Turkey
125. TYS Tünel Yapı Sistemleri, Turkey
126. Utest Ttest Cihazları, Turkey
127. Ünal Akpınar İnşaat, Turkey
128. Vikorsta AS, Norway (Norveç)
129. Wingfan, Germany (Almanya)
130. Yakut Patlayıcı, Turkey
131. Yapkim Yapı Kimya, Turkey
132. Yavaşçalar Patlayıcı, Turkey
133. Yazıcı Hırdavat, Turkey
134. zitron Havalandırma Türkiye, Turkey

Tunnel Expo Turkey’in sunduğu aktivite ve hizmetlerin kalitesi, Tünelcilik Derneği’nin teminatı altındadır. Organizasyonun yapılacağı 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. Fuar; 30.000 m2 alan üzerine kurulu olan İstanbul Fuar Merkezi’nin 9 ve 10 numaralı alanlarında 
gerçekleştirilecektir. 

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.

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.

Alman Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sigmar Gabriel’in Çin’e yaptığı 
resmi ziyaret kapsamında 23 Nisan 2014 tarihinde Wuhan şehrinde 
kullanılmak üzere 2 adet geniş çaplı tünel açma makinesinin siparişi 
için anlaşma töreni yapıldı. 10 milyon insanın yaşadığı bir metropol 
olan Wuhan, Çin’in merkez bölgesinin en önemli ulaşım arterlerine ev 
sahipliği yapıyor. 2017 yılına kadar şehirdeki metro ağının 3 hattan 
7’ye ve 73 km uzunluğun 215 km’ye çıkarılması planlanıyor. Bu plan 
dahilinde Herrenknecht firmasından tedarik edilecek olan Mixshield 
özelliğinde 15,76 m kazı çapına sahip 2 adet tünel açma makinesi, 
Wuhan şehrindeki Yangtze Nehri’nin altından geçerek iki katlı çift tüp 
tüneli kazacak. 3 şeritli karayolu tünelin üst katında hizmet verirken 
metro hattı alt katta hizmet verecek. Su seviyesinin 39,5 m altında kom-
pleks bir zemin içinde açılacak olan tünelin uzunluğu 2,590 m olacak. 
Bir taraftan da tünel kazısı sırasında 5,3 bar’lık yüksek su basıncı ile 
mücadele edilecek. Kazı güzergahındaki litolojinin bir kısmı tamamen 
kum ve kilden oluşurken bir kısmı da çamurtaşı, konglomera ve kumdan oluşmaktadır. Kazı çapı ve çok amaçlı kullanımı nedeniyle tünel projesi 
dünya çapındaki mekanize tünelcilik açısından referans bir proje olarak gösteriliyor.

In the course of the visit to China by the German Minister of Economy and Energy, Sigmar Gabriel, a contract 
was signed on April 23, 2014 in Wuhan (central China)for the delivery of two tunnel boring machines for a 
large multifunctional tunnel. The 10 million metropolis of Wuhan is the most important transport hub in 
central China. By 2017 the metro network of 3 lines will be extended to 7, from the current 73 km to 215 
km in length. The two Mixshields with an excavation diameter of 15.76 m to be supplied by Herrenknecht 
will cross under the Yangtze River in Wuhan and create a twin-bore double-decker tunnel. A three-lane road 
will run on the upper deck, with metro line 7 below. The 2,590 meter long tunnel alignment runs up to 39.5 
meters below the water surface in complex soil. On the one hand, a high water pressure of 5.3 bar must be 
dealt with. In addition, the tunnel runs through varying geological formations, partly completely sand and 
clay, partly a mixed geology with mudstone, conglomerates and sand.

Çİn’De Çok amaÇlı Tünneller kazılacak
MultiFunctional tunnels in china
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Bursa-yenİşehİr yüksek hızlı Tren Projesİ 

Bursa-yenisehir rapid train project

Turkish State Railways continues construction on Bursa – Yenisehir train project in order to connect Bursa province and 
Bandirma port to the national railway network. This work is a part of Bursa – Ayazma – Osmaneli rapid train project. 

Celikler Holding is the prime contractor on this project. Bursa Yenisehir line has a total length of 16501 m and has 12 
tunnels, 1 cut and cover tunnel with a 165 m length, 9 viaducts with a total length of 6266 m, 7 bridges having 358 m 
length in total, 11 overpasses, 40 underpasses and 58 culverts inside. 

Within these tunnels, T4 Demirtas and T9 Barakfakhi tunnels are constructed by Zorgun Construction as a subcontractor. 
Total length of both tunnels is 2190 m. T4 tunnel, which had a length of 980 meter, was finished at 4 June 2014.

Bozkuslar Construction subcontracted T2 and T3 tunnels. Excavation works of T2 tunnel was finished at 12 January 
2014. Currently, the T2 tunnel, which has a 532 m length, is continuing with the cable duct and leveling concrete works. 
The most difficult tunnel, T3, has a length of 1200 meters and it is under construction. 

Bursa İli ve Bandırma limanı’nı ülkemiz demiryolu ağına bağlamak 
amacıyla Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin ilk 
adımı olarak T.C. Devlet Demiryolları tarafından Bursa-Yenişehir Hızlı 
Tren Projesi’nin yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

Bandırma-Bursa-Osmaneli arasını hızlı tren hattıyla birbirine bağlamayı 
amaçlayan proje, sadece dört büyük şehir arasında demiryolu 
ulaşımını sağlamakla kalmayıp,  Türkiye’nin ulaşım sektöründeki 
amaç ve hedeflerine de hizmet edecektir. Demiryollarının yeniden 
yapılandırılması ve modernizasyonu için yapılan mevcut çalışmalar, 
yolcu taşımacılığındaki payın artırılması ve tüm ağın bir bütün 
halinde işlerliğinin geliştirilmesi amacıyla, hızlı tren projelerine öncelik 
vermenin önemini ortaya koymaktadır.

Bursa-Yenişehir Hızlı Tren Hattı; yapım çalışmaları tamamlanan Ankara-
İstanbul Hızlı Tren hattına, Yenişehir’den sonra uygun bir güzergah ile 
Bilecik’ten bağlanarak, Bursa’yı, Ankara ve İstanbul’a demiryolu ile 
bağlayacaktır.

Projenin Amacı

a. Bandırma-Bursa-Osmaneli hattı ile Ankara-İzmir-İstanbul-Bursa 
gibi metropolleri birbirine bağlamak ve bu iller arasındaki seyahat 
süresini azaltmak.

b. Konforlu ve emniyetli bir seyahat imkanı sağlamak.

c. Taşımacılıkta demiryolunun payını artırmak.

d. Karayolarındaki trafik yükünü azaltmak ve böylelikle kaza miktarını 
en aza indirmek.

e. Anahat üzerindeki demiryolu hizmetlerinde ortaya çıkan mevcut 
işletim sorunlarını ortadan kaldırmak.

f. Asya ile Avrupa arasındaki doğrudan bağlantıyı, ağ boyunca aynı 
standartlar üzerinden sağlamak.

g. Demiryolu hizmetlerinde; kapasiteyi, güvenirliliği, erişim kolaylığını, 
zamanındalığı ve güvenliği artırmak.

h. Hat uzunluğunu ve yolculuk süresini azaltmak.

i. Hava kirliliği ve karbondioksit emisyonunu azaltmak.

Projenin Tarihi

Bandırma – Bursa – Osmaneli Demiryolu Projesi Ayazma – İnönü 
bağlantısı da dahil olarak 1987 yılında Ulaştırma Bakanlığı DlH 
İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün yatırım programına etüt proje işi olarak 
alınmış, etüt proje hizmetleri 1992 yılında ihale edilerek bu çalışmalar 
2000 yılında tamamlanmıştır.Hattın proje standartları minimum kurp 
yarıçapı 2.000 m, maksimum eğim binde 12,5 ve proje hızı 200 Km./
Saat olarak tespit edilmiştir.

2007 yılına gelindiğinde proje standartlarının yükseltilmesi amacıyla 
hattın etüt ve proje hizmetleri yeniden ihale edilmiştir.Diğer taraftan 
Bandırma-İzmir arasında yeni yüksek hızlı demiryolu hattının yapımı 
planlanmış ve bu hattında etüt ve proje hizmetleri DlH Genel 
Müdürlüğü tarafından ihale edilerek proje çalışmalarına başlanmıştır.

Marmara Bölgesi’nin merkezi konumundaki Bursa ili, gelişmiş tarım 
ve sanayisiyle önemli bir merkez olmasının yanı sıra, Türkiye’nin 
de nüfus itibariyle en büyük şehirlerimizden olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu şehrin İstanbul, Ankara ve İzmir‘e hızlı demiryolu 
hatlarıyla bağlanmasının demiryolu taşımacılığınave bunun yanı sıra 
bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı düşüncesiyle 
Bandırma – Bursa – Osmaneli hattının yüksek hızlı tren standartlarında 
projelendirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede minimum kurp yarıçapı 
3.500 metre, maksimum eğim binde 16,00 ve proje hızı 250 Km./Saat 
olarak tespit edilmiştir.

Proje güzergahında 2000 yılında kesinleştirilerek onaylanan güzergah 
esas alınmış, ancak bazı kesimlerde bu güzergahın dışına çıkılmıştır.
Bandırma – Karacabey kesiminin ilk 29 km.’lik kesimi Bandırma – İzmir 

CÜNEyT KAyA  1. DEmIryoLu yAPIm GruP mÜDÜrLÜĞÜ
muTTALIP buyrAz ÇELIKLEr İNŞAAT
SAVAŞhAN GENÇ zorGÜN İNŞAAT
murAT uzuN bozKuŞLAr İNŞAAT
CEyhuN CANDAŞ ErbAŞ bozKuŞLAr İNŞAAT 

T4 Tüneli
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Hızlı Demiryolu hattı ile müşterek olup, bu noktadan sonra doğuya 
doğru Karacabey bağlantısı ayrılmakta yaklaşık 30,625 km’lik yeni 
bir hatla Karacabey’e bağlanılmakta ve burada bir istasyon teşkil 
edilmektedir.Bu kesimlerin projeleri (yaklaşık 59,625 km) Bandırma 
–İzmir Demiryolu Projesi kapsamında hazırlanması öngörülmüştür.

Karacabey – Bursa kesiminde ise eski güzergah korunmakla birlikte 
kurp yarıçaplarının 2.000 metreden 3.500 metreye çıkarılması sebebiyle 
kurp olan kesimlerde güzergahın dışına çıkılmış, ayrıca Bursa kent 
içi geçişinin yeniden düzenlenmesi gerekmiştir.Bu çerçevede Bursa 
istasyonu, şehrin batısında ve Nilüfer Çayı’nın güneyinde planlanmış 
kent geçişi ise Bursa Kuzey Çevre yolu koridoru kullanılarak çözülmüştür.

Bandırma-Bursa-Osmaneli  Demiryolu Projesi Klavuz Planı

Bursa çıkışından itibaren yine eski güzergahkoridorunda kalınmış ve 
61,482 km mesafede Yenişehir İstasyonu’nun yer alması planlanmıştır. 
Yenişehir İstasyonu çıkışından sonra yaklaşık 36 km eski güzergah 
koridoru takip edilerek Osmaneli’ne ulaşılmıştır. Bandırma- Bursa- 
Osmaneli güzergahının konumu ve anlatılan detaylar yukarıda 
verilenklavuz planında görülmektedir.

DlH Genel Müdürlüğü tarafından tüm detayları düşünülerek son halini 
alan proje Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren projesi Bursa-
Yenişehir kesimi alt yapı yapım işleri adı ile TCDD GenelMüdürlüğü 
tarafından01.08.2011 tarihindeihale edilerek inşaatına başlanmıştır.

Bursa-Yenişehir Hızlı Tren Hattı Güzergahı ve Proje Bilgileri

DlH Genel Müdürlüğü tarafından projesi yaptırılan Bandırma-Bursa-
Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi hattının Bursa-Yenişehir kesimi 
alt yapı yapım işleriTCDD GenelMüdürlüğü tarafından01.08.2011 
tarihindeihale edilerek inşaatına başlanmıştır.

İhale edilen kesimBursa yeni hal binasından (Km: 41+000) Geçit ’ten 
Bursa-Mudanya Devlet Yolu’nu keserek Nilüfer Çayı paralelinde  şehir 
merkezinin kuzeyinden, Bursa Çevre Otoyolu’na  paralel olarak  ilerleyip, 
Demirtaş,Kazıklı, Barakfakih, Turanköy  ve Havalimanı üzerinden 
Yenişehir’e  (Km: 116+000) ulaşmaktadır.

Bursa-Yenişehir Yüksek Hızlı Tren Temel Atma Töreni geniş katılımlı bir 
program ile 23.12.2012 tarihinde yapılmıştır.

Proje Tasarım Kriterleri

DİzAYN HIzI 250 km/h

İŞlETME HIzI 200 km/h

YÜK TAŞIMA HIzI 100 km/h

TAŞIMA ve İŞlETME Karma (Yolcu + Yük)

EKARTMAN (İki ray arası mesafe) 1.435 mm (Uluslararası)

MİNİMUM YARIÇAP 3.500 m

MAKSİMUM EĞİM ‰ 16

MAKSİMUM DEVER (Kurp) 130 mm

SEYAHAT SÜRESİ (Bursa-Ankara) 2 Saat 15 Dakika

Tabloda da görüldüğü gibi karma taşımacılık (yük ve yolcu 
taşımacılığının beraber olması) yapılması planlanmıştır. Ancak yüksek 
hızlı taşımacılıktan taviz verilmeyecektir ve buna göre dizayn kriterleri 
tespit edilmiştir.

İhale edilen Bursa-Yenişehir Kesimi Altyapı İnşaatı işine ait sözleşme 
bilgileri aşağıdaki gibidir.

BANDIRMA-BURSA-AYAZMA-OSMANELİ HIZLI TREN PROJESİ 
BURSA-YENİŞEHİR KESİMİ (KM:41+000 - KM:116+000) 
(75KM) ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİNİN YAPIMI

Kesim / Km Bursa - Yenişehir (Km: 41+000 - Km: 116+000)

İhale Tarihi 01.08.2011

Yüklenicisi YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.

Sözleşme Tarihi 30.12.2011

İhale Bedeli 393.170.105,40-Tl

Yer Teslim Tarihi 13.01.2012

Kontrol Teşkilatı TCDD

Müşavir firma UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik 
 Hizmetleri Anonim Şirketi

Çelikler Holding kuruluşu olan YSE Yapı’nın ana yüklenici olduğu 
Bursa – Yenişehir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında toplam 16.501 
m uzunluğunda 12 adet delme tünel, 171 m uzunluğunda 2 adet aç 
kapa tüneli, 6.266 m uzunluğunda 9 adet viyadük,216 m uzunluğunda 
6 adet köprü11 adet üst geçit bulunuyor. 

Jeomorfoloji 

Karacabey-Bursa-Osmaneli Demiryolu güzergahı Km:0+000’da 
(Karacabey tarafı) yaklaşık 50.00 m arazi kotunda başlamakta ve 
Km:135+000 (Osmaneli) ise yaklaşık 250.00 m arazi kotlarına 
çıkmaktadır. En yüksek kotlar Km:125+000 ile Km:140+000 arasında 
olup 200-250 m arasında değişmektedir. Başlangıç ve bitiş kilometreleri 
arasında yüksek standartlı demiryolu güzergahı yatay ve düşey eksenin 
oluşturulmasında engel teşkil etmeyen, düz, dalgalı ve dağınık arazi 
kesimleri mevcuttur.

Genel Jeoloji

Sedimanter kayaçların egemen litolojiyi oluşturduğu Bursa-Yenişehir 
kesiminde, sınırlı da olsa metamorfik kayaçlar da bulunmaktadır. Elde 
edilen bilgiler ışığında güzergâh boyunca gözlenen formasyonların 
özellikleri yaşlıdan gence doğru ana hatları ile aşağıda stratigrafi 
bölümünde verilmektedir. 

Stratigrafi 

Kocasu Formasyonu (Permiyen) 

Metamorfik şist, mermer ve ofiyolitik serilerin karmaşığından oluşan bu 
formasyon, “Kocasu Formasyonu” olarak adlandırılmıştır. Yaşı Permiyen 
olarak saptanan kireçtaşı serilerinin altında yer alması nedeniyle, 

Permiyen öncesi yaşta kabul edilmiştir. Formasyonun içinde yer alan 
başlıca birimler şunlardır:

Metamorfik Şistler: Tabakalı meta kumtaşı, kiltaşı karmaşığı şeklindedir. 
Kalın, orta tabakalanmalıdır. Genelde çok kıvrımlı ve kırıklıdır. Kahve 
renkli olup, içerdiği mika, kuvars, feldspat, kil minerallerinin bozuşmaları 
sonucu alacalı renkler kazanmıştır. İlksel durumları ile sağlam temel 
birimleri oluşturmalarına karşın, ufalanma ve ayrışma zonlarında 
zayıflıklar göstermektedir. 

Mermerler: Kirli beyaz, grimsi renkli rekristalize kireçtaşlarından 
oluşmuştur. Genelde masif yapıdadır. Yer yer kalın tabakalanma görülür. 
Bazı mostralarında ise dolomitik görünümündedir. Genelde metamorfik 
seri içinde blok ve mercekler şeklinde yer almıştır. 

OfiyolitikSeri: Koyu yeşil, kahverengi ve sarımsı renkli, yer yer şistli yer 
yer de milonitik dokuludur. Serpantin ve diyabaz kökenli kayaçlardan 
oluşturmuştur. Metamorfik seri içinde, bloklar şeklinde yer almıştır. Şist 
içinde sürüklenmiş allokton bir konumdadırlar. Kırıklı ve parçalanmış 
özellikler gösterir. Yer yer aşırı alterasyona uğramışlardır. Metamorfik 
seri içerisinde dayanımsız bir yapıdadır.

Permiyen Kireçtaşı 

Karatepe formasyonu içerisinde değişik boyutta kireçtaşı blokları yer 
almaktadır. Bu kireçtaşları daha önce Derbent kireçtaşı (Eroskay, 1965; 
Altınlı, 1973; Saner, 1977), Ankara grubu içindeki bloklar (Akyürek 
ve diğ., 1984, 1986), Karakaya kompleksi içindeki Permo-Karbonifer 
bloklar (levent ve Okay, 1996) olarak tanımlanmıştır. 

Karetepeformasyonu değişik düzeylerinde metre boyutundan 
birkaç kilometre boyutuna kadar değişen çok çeşitli kireçtaşları yer 
almaktadır. Gri, bej, beyaz renkli, bol fosilli, fazla rekristalize olmamış 
bu kireçtaşları, ince-kalın tabakalı ve/veya masif görünümlü, sparitik ve 
mikritik özelliktedir. Karatepe formasyonunun hemen her seviyesinde 
detritik ve volkanik kayaçlar içerisinde olistostromfasiyesleri ve bunlar 
içinde olistositler şeklinde yer almaktadır. İnceleme alanında kireçtaşı 
blokları ile çevre kayaçlar arasındaki dokanağın çoğunlukla sedimanter 
özellikler gösterdiği saptanmıştır. Yer yer görülen tektonik dokanaklar 
ise muhtemelen genç tektoniğe bağlı olarak gelişmiş olmalıdır. 
Kireçtaşlarında Orta Karbonifer-Üst Permiyen yaş aralığında çok 
sayıda fosil saptanmıştır (levent ve Oktay, 1986; Akyürek ve diğ., 1984, 

1986). İlksel konumlarında sığ denizel (şelf) ortamda çökelmiş olan bu 
kireçtaşları, daha sonra Karatepe formasyonunun çökelimi esnasında 
havzaya çekim kaymaları ile çeşitli boyutlarda yerleşmiş blokları 
oluşturmaktadır. 

Karatepe Formasyonu (Triyas) 

Hafif metamorfizma geçirmiş ve içerisinde Permo-Karbonifer yaşlı 
kireçtaşı blokları içeren kumtaşı, şeyl, tüf, aglomera, spilitik bazalt ve 
kireçtaşı ardalanmasından oluşan formasyon, ilk kez Şentürk ve Karaköse 
(1979) tarafından Karatepe karışığı olarak tanımlanmıştır. Bu birim, yaş 
konakları ayrı tutulmak koşuluyla, Karakaya formasyonu (Bingöl ve diğ., 
1973), Kalker bloklu melanj (Norman, 1973), Elmedağ bloklu seri (Erol, 
1956), Karasenir formasyonu (Alp,1972), Kınık formasyonu (Akyürek ve 
Soysal, 1978), Kösrelik formasyonu (Akyürek ve diğ., 1979), Devecidağ 
karışığı (Özcan ve diğ., 1980), Elmadağ formasyonu (Akyürek ve diğ., 
1982, 1984, 1996), Dışkaya formasyonu (Kaya ve diğ., 1986), Karadağ 
karışığı (Duru, 1993), Abadiye formasyonu (Genç ve Yılmaz, 1994), Alt 
Karakaya napı (Koçyiğit, 1987), Soğukkuyumetamorfitleri (Göncüoğlu 
ve diğ., 1996) ile deneştirilebilir.

Birim genel olarak boz, alacalı kahverenkli kumtaşı, metakumtaşı, şeyl, 
çamurtaşı, metakoglomera, kireçtaşı, tüf, aglomera ve spilitik bazalt 
ardalanmalıdır. Bu litolojiler birbirleriyle yanal ve düşey yönde geçişlidir. 
İstif içerisinde olistostrom seviyeleri ve bunlar içinde Karbonifer ve 
Permiyen yaşlı, değişik boyutlarda kireçtaşı blokları bulunmaktadır. 
Tektonik hareketlerden yoğun olarak etkilenmiş olan bu birimde, 
ana tektonik hatlara yakın bölümlerde yer yer metamorfizma etkileri 
görülmektedir. Formasyonun alt seviyelerinde bej, sarı, pembemsi 
renkli arkoz ve kuvars arenitler yer almaktadır. 

Bilecik Kireçtaşı (Jura) 

Tek düze kireçtaşından oluşan birim, Granit ve Tintant (1960) tarafından 
adlandırılmıştır. Formasyon mertebesinde adlandırılan birim, yörede 
çalışan birçok araştırıcı tarafından Bilecik kireçtaşı olarak incelenmiştir 
(Saner, 1977 ve 1980; Demirkol, 1977; Şentürk ve Karaköse, 1979; 
Yılmaz ve diğ., 1980; Göncüoğlu ve diğ., 1996). 

Birim beyaz, krem gri ve pembemsi renklerde, orta-kalın katmanlı, 
yer yer masif görünümlü kireçtaşlarından oluşmaktadır. İstif alt 
düzeylerde kumlu kireçtaşı, orta seviyelerde mercan ve alglerin yoğun 



54  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com  �   55

Güncel Alüvyon (Qal) 

Bu birimler, proje alanında yer alan, tüm jeolojik birimler üzerine 
uyumsuz olarak gelmektedir. Bursa, Çayırova, Karacabey, Yenişehir, 
İnegöl ovalarında, önceden DSİ tarafından açılmış su sondaj kuyuları 
verilerine göre 100 metreyi geçen kalınlıkta istiflendiği görülmüştür. 
Gevşek tutturulmamış, çakıl, kum, silt ve kil karışımından oluşmuş, kalın 
ova alüvyonları yanında, akarsular boyunca gözlenen kum, çakıl gibi 
iri elemanların daha yüksek oranda görüldüğü dere alüvyonları proje 
bölgesinde geniş alanlarda yayılmıştır. 

Mağmatik Kayaçlar 

Andezit (And): Neojen yaşlı genç püskürükler olarak görülmektedir. 
Bordo, pembe ve kirli beyaz renklerde görülür. Porfrik dokuludur. 
Genelde alterasyona uğramıştır. Andezit lavları yer yer aglomera ve 
volkanik tüflere geçişlidir. Bütün birimlerde, feldspat minerallerinde 
kaolinleşme, killeşme yaygındır. Ayrışmış, dağılgan görünümlü zayıf 
kaya özelliğindedir. 

Yapısal Jeoloji 

Proje alanında yer alan Paleozoyik yaşlı birimlerden Kocasuformasyonu 
(Ptş), Permiyen öncesi oluşan birimlerden olduğundan, Paleozoyikten 
bugüne kadar tüm orojenez hareketlerinden etkilenmiştir. Bu serilerde, 
belirgin bir kıvrım sisteminden çok, karmaşık bir yapı hakimdir. Kırık 
sistemleri çok yönlü ve düzensiz gelişmiştir. Permiyen yaşlı kristalize 
kireçtaşları da belirgin doğrultularda kıvrım ve kırık sistemlerine 
sahiptir. KD-GB ve KB-GD yönleri egemendir. Jura yaşındaki Bilecik 
kireçtaşı(Jb) formasyonunda da, aynı KD-GB yönlü kıvrım ve kırık 
sistemleri hakim görülmektedir. 

Üst Kretase yaşlı olarak kabul edilen Vezirhanformasyonu (Kv) yalnız 
Alp hareketlerinin etkisinde kalmıştır. Kıvrım ve kırık sistemleri yine 
KD-GB ve KB-GD doğrultularında gelişmiştir. 

Neojen yaşlı genç Gemiciköyformasyonu (Tg), orojenez hareketlerinden 
pek etkilenmemiştir. Tabakalanmanın konumu yatay veya yataya yakın 
hafif ondülasyonlar şeklindedir. Hakimkıvrımlanma ve kırık sistemleri 
gelişmemiştir. Yalnız son dönem kıta yükselimlerinin etkisi görülmüştür.

Depremsellik

Proje alanı; T.C. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığ, Deprem Dairesi 
Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Deprem Haritası’nda 1. 
Derece Deprem Bölgeleri içinde kalmaktadır. Bu nedenle 
projelendirmede belirli bir sismik riskin göz önüne 
alınması ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerekmektedir.

Toplam 12 adet tünelin bulunduğu Bursa – Yenişehir 
Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde 4 farklı alt yüklenici tarafından 
8 adet tünelde çalışmalara devam ediliyor. Çalışmaların 
devam edildiği tünellerin uzunlukları aşağıdaki gibidir.

TÜNEL ADI TÜNEL UZUNLUĞU ( m )

T2 536,70
T3 1218
T4 980
T5 230
T6 2444,20
T7 786
T9 1210,87
T12 4913,24

Zorgün İnşaat’ın açtığı T4 Tüneli’nde Işık Göründü

Yapımı devam eden 12 adet tünelden T4 Demirtaş ve T9 
Barakfakhi tünellerinin alt yükleniciliğinizorgün İnşaat 
üstlenmiştir. Bu iki tünelin toplam uzunluğu 2.190m’dir. 
Uzunluğu 980m olan T4 tünelinde 4 Haziran 2014 

tarihinde üst yarı giriş – çıkış aynalarında birleşme tamamlandı ve 
ışık göründü.zorgün İnşaat Taah.Tic.ltd.Şti birleştirme şerefine idare, 
müşavir, müteahhit, personel ve diğer konuklara çıkış ağzında verdiği 
yemekle bir kutlama töreni düzenledi.

Bursa – Yenişehir Demiryolları Projesi Altyapı İnşaat Yapım işi 
kapsamında projelendirilen T4 tünelinin güzargahı, Marmara bölgesinin 
güney – güneydoğu kısmında Bursa – Yenişehir kesimi : 59+235 ile Km: 
60+215 arasında projelendirilen çalışma sahasında yer alıyor.

T4 Tüneli üzerinde açılan sondajlardan elde edilen numuneler üzerinde 
yapılan laboratuvar deneyleri ve bu deneylerin özet tablosu aşağıda 
verilmiştir. 

T4 Tüneli’nde Birincil Destekleme Sistemi 

Tünel, NATM projelendirme kriterlerine göre yapılmıştır. NATM’nin ana 
kavramı, bir tünel profilini çevreleyen kaya kütlesinin, yük oluşturan bir 
eleman yerine, yük taşıyan bir eleman haline dönüştürülebilmesidir. 
Dolayısıyla ilk destek sistemi tatbik edilmeden önce ve sonra limitli 
bir deformasyon oluşmasına izin verilir. NATM’nin en önemli özelliği 
desteğin tam zamanında tatbik edilmesidir. Eğer hiç bir deformasyona 
müsaade edilmeden destek uygulanırsa destek sistemi çok fazla yüklenir 
ve ekonomik olmaktan çıkar. Aksi durumda ise zeminde bozulma 
ve aşırı deformasyonlar meydana gelir. Projelendirme esnasında 
yük dağılımı (loadsplit) ve malzeme yumuşaması (materialsoftening) 
kullanılarak bu prensip tatbik edilmiştir. 

Bu sistemde birincil (primary) destekleme elemanlarının inşa 
edilmesinden sonra ortaya çıkabilecek zemin deformasyonları ve 
hareketlerinin sona ermesinden sonra ikincil destekleme sisteminin 
inşasına geçilmesi öngörülmüştür. Bu durumda zeminden gelen 

olarak görüldüğü resifal karakterli, daha üstte ise ince taneli mikritik 
kireçtaşlarından oluşmaktadır. Arazide dik yamaçlar oluşturan, sert, 
bol kırıklı ve çatlaklı Bilecik kireçtaşlarında, karstik yapılar ve mostra 
yüzeylerinde ayrışma ve erime yapıları yoğun olarak görülmektedir. 

Yaşı Kalloviyen-Hoteriviyen olarak saptanmıştır (Altıner ve diğ., 1991). 
Bilecik kireçtaşı yer yer lagün yer yer resifal ortamı da yansıtan şelf 
bölgesinde çöklemiş platform tipi karbonatlardır. 

Vezirhan Formasyonu (Kretase) 

Fliş Serileri (Üst Kretase): Bilecik Kireçtaşı Formasyonu üzerine 
uyumsuz olarak gelen fliş serileri bölgede, önceki çalışmacılarca 
Vezirhan Formasyonu (Kv) olarak adlandırılmıştır. Bu formasyon içinde 
saptanan tipik fosiller nedeniyle, formasyona Üst Kretase yaşı verilmiştir. 
Vezirhanformasyonu iki ana üyeden oluşmuştur. Alttaki üye, Kireçtaşı 
üyesi (Kvk), üst seviyeler ise, fliş üyesi (Kvf) olarak tanımlanmıştır. 

Kireçtaşı Üyesi (Kvk): Bu kireçtaşları Bilecik kireçtaşları üzerinde 
uyumsuz olarak görülmektedir. Formasyonun bu üyesi mikritik 
kireçtaşlarından oluşmuştur. Gri renkli, orta kalınlıkta katmanlı, 
yer yer dolomitik özelliktedir. Az çakıllı, genelde çatlaklar ikincil 
sparitleşmelerle oluşmuştur. Homojen sert ve sağlam bir kayayı 
oluşturur. 

Fliş Üyesi (Kvf): Bilecik Kireçtaşı (Jb) ve Kocasu Formasyonu (Ptş) 
üzerine uyumsuz olarak gelmiştir. Fliş serisi, çakıltaşı, kumtaşı, marn ve 
kireçtaşı ardalanmasından oluşmuştur. Çakıltaşları gri,bej renkli, klastik 
dokulu ve orta kalınlıkta katmanlıdır. Genelde küçük boyutlu çakıllar, 
silt, kil ve karbonat karışımı bir çimento ile zayıf olarak tutturulmuştur. 
Kumtaşları, bej renkli, laminar dokulu olup, orta kalınlıkta katmanlıdır. 
Ana elemenları ve silt boyutundaki ince elemanlardan oluşmuştur. 
İçinde mika ve kireçtaşı da görülebilmektedir. laminasyona uygun 
olarak yapraklaşma yaygındır. Yer yer alterasyona uğramıştır. Marn 
seviyeleri kırmızı veya pembe renkli, mikritik dokuludur. İnce kalınlıkta 
katmanlar şeklinde görülmektedir. Kil, kireçtaşı bileşiminden oluşmuş 
olup, kil oranının yüksek olduğu kesimlerde ayrışmaya uğramıştır. 
Kireçtaşı seviyeleri, koyu bej, gri, kirli beyaz veya pembe renklerde 
görülür. Mikritik, laminar dokulu bir yapıdadır. Sağlam ve dayanıklı bir 
birim oluşturmaktadır. 

Gemiciköy Formasyonu (Miyosen) 

Formasyon üç farklı litolojik birimden meydana gelmiştir. 

Çakıltaşı, Kumtaşı, Kiltaşı Üyesi (Tgç): Bu üye bölgedeki tüm eski 
formasyonlar üzerinde uyumsuz olarak durmaktadır. İçerdiği çakıltaşı, 
kumtaşı ve kiltaşı seviyeleri yer yer farklı oranlarda ardalanmalı olarak 
bu üyeyi oluşturur. Çakıltaşı, daneli dokuda ve ince katmanlıdır. Çakıllar, 
silt, kil hamur maddesiyle tutturulmuştur. Çimentolanma gevşektir. 
Bunun sonucu alterasyon ve dağılma görülür. Kiltaşı sarımsı bej renkli, 
klastik dokulu ve ince katmanlıdır. Hakim kil elemanları yanında, sınırlı 
oranda da olsa, silt ebadında danelerin olduğu görülür. Bozuşma 
sonucu zayıf bir kaya birimi olarak tanımlanabilir. 

Marn, Killi Kireçtaşı Üyesi (Tgm): Gemiciköy Formasyonu, bazı bölgelerde 
marn ve yer yer killi kireçtaşlarından oluşan bu üye tarafından 
temsil edilir. Marn, kirli beyaz renkli veya sarımsı gri renklerde, 
klastiklamina dokulu, ince katmanlı bir yapıdadır. Kil ile kireçtaşı 
ana bileşimine, yer yer sınırlı oranda silt de karışmıştır. Yer yer altere 
olmuş, lamina düzlemleri boyunca yapraklanma gösteren, dayanımsız 
bir kayaç oluşturur. Killi kireçtaşı, sarımsı beyaz veya kirli beyaz renkli, 
orta kalınlıkta tabakalanmalıdır. Eski kırık izleri kalsit damarları ile 
kapatılmıştır. Gemiciköyformasyonunun diğer üyelerine göre sağlam 
kaya görünümündedir. 

Tutturulmamış Çakıl, Kum, Kil Üyesi (Tgt): Gemiciköyformasyonu üyeleri 
ile uyumlu olarak istiflenen, tutturulmamış çakıl, kum, kil çökelimi de 
bu formasyonun bir üyesi olarak tanımlanmıştır. Gevşek bir yapıdadır. 
Kirli açık sarı renkli, çimentosuz yığışım şeklindedir. Kolaylıkla ayrışan 
ve dağılabilir bir istif oluşturmuştur. Tünel güzergâhı boyunca bu üye 
ile karşılaşılacaktır. 

Yamaç Molozu (Qym) 

Eski jeolojik birimlerin üzerini ince bir örtü şeklinde örten yamaç 
molozu, oluşturduğu temel birimin litolojik özelliklerine göre farklı 
fiziksel özellikler göstermektedir. Düz ovalık alanlarda ve hafif engebeli 
kesimlerde, örtü şeklinde görülen bu Kuvaterner yaşlı birimler, genelde 
bölgedeki zengin tarım alanları oluşturmuştur. 

T4 Tüneli’nde Işık Göründü

T4 Tüneli’nde Birleşme Töreni
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basıncın, birincil destekleme sistemi ile desteklendiği düşünüldüğü 
için, kaplama betonuna yük aktarımı olmayacağı kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla kaplama betonu için ayrıca bir analiz yapılmamıştır.

T4 Tüneli’nde Birincil Destekleme Sisteminde Kullanılan 
Elemanlar 

Tünel destekleme sistemini birincil destekleme sistemi ve ikincil 
destekleme sistemi olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Birincil 
destekleme sistemi elemanları, karşılaşılan kaya sınıfı ve jeolojik 
koşullarına göre aşağıdaki sistemlerden ve/veya bunların çeşitli 
kombinasyonlarından teşkil edilmiştir.

a) Püskürtme Betonu 

Çevre kayanın gevşemesini engelleyen taşıyıcı bir eleman olarak 
püskürtme betonunun kullanımı kaçınılmazdır. Destekleme 
elemanlarından en yüksek destek basıncını sağlayan eleman 
püskürtme betonudur. Tabakaların kopma ve düşme olasılığına karşılık 
tüm destekleme sistemlerinde kazının hemen ardından ilk tabaka 
püskürtme betonu uygulanmıştır. Püskürtme betonu sınıfı C20/ 25 tir.

b) Çelik Hasır

Püskürtme beton kaplamanın statik ve konstrüktif donatısını teşkil 
etmek üzere beton tabakaları arasına çelik hasır uygulanmıştır. 
Kaya ile püskürtme beton arasında adhezyonu sağlamak, betonun 
prizini alana kadar geçen sürede duraylılığı, kayma mukavemetinin 
arttırılması ve aşırı çatlakların önlenmesi amaçlanarak, hasır çelik 
kullanılmıştır. Q 220/221 tipinde hasır çelik ve Q 589/443 tipinde hasır 
çelik kullanılmıştır. Tespit ve bindirme boyları için Karayolları Teknik 
Şartnamesi göz önüne alınmıştır. 

c) Çelik İksa

Çelik iksa, NATM’nin destek önlemleri arasında önemli fazla önemli 
bir yer tutmamaktadır. Esas olarak çelik iksa taze püskürtme beton 
yük taşımaya başlamadan önce derhal destek sağlamakta ve betonun 
mukavemetini kazanmasından sonra çelik hasırla birlikte donatı teşkil 
etmektedir. Çelik iksa ayrıca süren kazıklara destek teşkil eder ve 
çalışanlar için psikolojik bir güven sağlar. Bu projede NPI200 profilden 
yapılan çelik iksalar kullanılmıştır.

d) Süren Boruları veya Demir Çubukları 

Ön kazıklı desteklemenin amacı ayna çevresinde şemsiyelenme 
vasıtasıyla destek sağlamaktır. Bu amaçla Ø 1.5” ve  Ø 2’’ enjeksiyonlu 
borular kullanılmıştır. Aralıkları kaya sınıfına bağlı olarak c/c -30-40 
cm yer yer 15-20 cm olarak yapılmıştır. Ayrıca bazı boruların deliğe 
sabitlenmesinin ardından enjeksiyonsuz olarak bir süre bekletilmesi, 
aynaya gelebilecek yeraltı suyunun drene olmasısağlanmıştır. Daha 
sonra bu borular enjeksiyonlanarak gerçek işlevleri kazandırılmıştır.

e) Kaya Bulonları

Projede kaya saplamaları, sistematik olarak standart destekleme 
sisteminin bir parçası olmak üzere uygulanmıştır. Kayma mukavemetini 
arttırmak suretiyle kaya kütlesinin dayanım ve kalitesini arttırdıkları, 
tünel içine doğru olan deformasyonları azalttıkları ayrıca kaya 
sökülmelerini önledikleri için tüm destekleme sistemlerinde kaya 
bulonları kullanılmıştır. Bazı kaya bloklarının veya ince katmanların 
desteklenmesi amaçlı bir tasarıma gidilmediği için tümü enjeksiyonlu 
olarak yapılmıştır. Kaya bulonlarının uzunlukları, tünel etrafında oluşan 
plastik bölgenin ~2 m dışına çıkacak şekilde seçilmiştir. 

Enjeksiyon delik çapı, bulon çapının 1,5 katıdır. Bulonlar tünel 
duvarlarına ışınsal olarak yerleştirilmiştir. Bulon tipi olarak St III çelikten 
imal edilmiş P UlT = 280 KN olan IBO tipi bulonlar kullanılmıştır. 

T4 Tüneli’nde İkincil Destekleme Sistemi

Genel olarak tünel destekleme sistemi birincil desteklemeye göre 

yapılmakla birlikte aşağıdaki sebeplerden dolayı ikincil destekleme 
sistemine gerek duyulmuştur. 

� Duraylılık: Püskürtme beton zamanla mukavemetini kaybedebilir. 
Ayrıca sıkışan ve zamana bağlı deformasyon gösteren zeminler 
sonucu ilave yükler oluşabilir, 

� Su geçirimsizliği, 

�  İşletme ekonomisi: Sürtünmenin azalması (araç ve havalandırma 
açısından), 

�  Görünüm.

T4 Tüneli’nde Karşılaşılan Problemler

T4 tünelinde geçilen jeolojik birimlerin çok zayıf olması ve tünelin 
eksen ve tabanından su gelirinin fazla olması tünel ilerlemelerinde çok 
sıkıntılar yaşatmıştır. Suyun tünel içerisinde toplanıp drene edilmesinde 
güçlükler yaşanmış ve tünel içerisinde yol yapımı zaman zaman iş 
kaybına neden olmuştur.

En büyük problem ise T4 tünelinin 59+610,30 – 59+720 km’leri arası 
et kalınlığının 5-10 m arasına düşmesinden dolayı kemerlenme 
oluşturamayıp zeminin sürenleri de alarak eksende akmalar meydana 
getirmesi ve bacalar oluşturmasıydı. Bu kilometreler arasındaki 
imalatlarda raund boyunu ( iki iksa arasındaki mesafe) 75cm’den 
50cm’ye çekerek süren imalatını ( 2’’ 6m’lik boru süren) tek sıra 
sürenden çift sıra sürene çıkarıp, süren sayısını 50’den 105’e çıkartarak 
problem aşılmıştır.

Çift sıra süren imalatından sonraki kazı esnasından görüntü

T2 VE T3 Tünelleri’nde Çalışmaları Bozkuşlar İnşaat Yürütüyor

Bursa – Yenişehir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde T2 ve T3 tünellerini 
alt yüklenici olarak Bozkuşlar İnşaat üstlenmiştir. T2 tünelinde kazı 
çalışmaları 12 OCAK 2014 tarihi itibariyle tamamlanmış durumda.532 
m uzunluğundaki T2 Tüneli’nde dolgu ve kemer betonları bitirildi. 
Haziran 2014 tarihi itibariyle son seviye plak betonları ve kablo 
kanalı yerleştirme işlemlerine devam ediliyor. Projenin en zor tüneli 
olarak bilinen 1200 m uzunluğundaki T3 Tüneli’nin kazı çalışmaları 
ise devam ediliyor. Tünelin giriş aynasından 227 m girilerek ayna 
kapatılmış vaziyette. İnvert ve dolgu betonları tamamlandı ve 
kemer beton çalışmalarına devam edilmektedir. T3 Tüneli’nin 600 
metrelik bölümünün alt yükleniciliği de Bozkuşlar İnşaat tarafından 
yürütülmektedir.

T3 Tünel Güzergahının Yeri 

T3 tünel güzergahı; Marmara Bölgesi’nin güney – güneydoğu 
kısmında Bursa – Yenişehir kesimi km: 57+000 – km:58+250 arasında 
projelendirilen çalışma sahasında yeralmaktadır. Verilen proje 

güzergahı, km:57+000’de 122,34 kotu ile tünele girmekte, %1,3eğim 
ile 1250 m tünelde gidildikten sonra km:58+250’de 138,7 kotlarında 
tünelden çıkılmaktadır.

Jeomorfoloji; Karacabey-Bursa-Osmaneli Demiryolu güzergahı 
Km:0+000’da (Karacabey tarafı) yaklaşık 50.00 m arazi kotunda 
başlamakta ve Km: 135+000 (Osmaneli) ise yaklaşık 250.00 m arazi 
kotlarına çıkmaktadır. En yüksek kotlar Km: 125+000 ile Km: 140+000 
arasında olup 200-250 m arasında değişmektedir. Başlangıç ve bitiş 
kilometreleri arasında yüksek standartlı demiryolu güzergahı yatay 
ve düşey eksenin oluşturulmasında engel teşkil etmeyen, düz, dalgalı 
ve dağınık arazi kesimleri mevcuttur. Tünel-3 tünel giriş ağzının 
çalışma alanı boyunca tünel et kalınlığı 12-40m aralığında değişkenlik 
göstermektedir.

Depremsellik; Proje alanı; T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Türkiye Deprem Haritası’nda 1. Derece Deprem Bölgeleri 
içinde kalmaktadır. Bu nedenle projelendirmede belirli bir sismik riskin 
göz önüne alınması ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerekmektedir.

T3 Tünel Güzergahının Jeolojisi ve Jeoteknik Durumu

Genel Jeoloji

Tünel güzergahı boyunca Miyosen yaşlı Gemiciköy formasyonu ile 
karşılaşılacaktır. Giriş portalı, bu formasyona ait kum ve kil seviyeleri 
içinde açılacaktır. Bu birim genelde tutturulmamış zemin özelliğinde 
kumlu ve killi düzeylerden oluşur. Çıkış portalı ise yine formasyonun 
aynı üyesi olan kum birimi açılmıştır. Kumlu düzeylerde yer yer ince 
az çimentolu seviyeler mevcuttur. Tünel güzergahı 3 ayrı kısımda 
incelenmiş ve aşağıdaki alt başlıklarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

� Giriş Portalı (Km:57+000) - 57+660 Arası Gemiciköy Formasyonu 

�  Km:57+660 - Km:58+080 Arası Gemiciköy Formasyonu 

�  Km:58+080 - Çıkış Portalı (Km:58+250 Arası) Gemiciköy 
Formasyonu 

Gemiciköy Formasyonu (Miyosen) 

Formasyon üç farklı litolojik birimden meydana gelmiştir. 

Çakıltaşı, Kumtaşı, Kiltaşı Üyesi (Tgç): Bu üye bölgedeki tüm eski 
formasyonlar üzerinde uyumsuz olarak durmaktadır. İçerdiği çakıltaşı, 
kumtaşı ve kiltaşı seviyeleri yer yer farklı oranlarda ardalanmalı olarak 
bu üyeyi oluşturur. Çakıltaşı, daneli dokuda ve ince katmanlıdır. Çakıllar, 
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silt, kil hamur maddesiyle tutturulmuştur. Çimentolanma gevşektir. 
Bunun sonucu alterasyon ve dağılma görülür. Kiltaşı sarımsı bej renkli, 
klastik dokulu ve ince katmanlıdır. Hakim kil elemanları yanında, sınırlı 
oranda da olsa, silt ebadında danelerin olduğu görülür. Bozuşma sonucu 
zayıf bir kaya birimi olarak tanımlanabilir. 

Marn, Killi Kireçtaşı Üyesi (Tgm): Gemiciköy Formasyonu, bazı bölgelerde 
marn ve yer yer killi kireçtaşlarından oluşan bu üye tarafından 
temsil edilir. Marn, kirli beyaz renkli veya sarımsı gri renklerde, 
klastiklamina dokulu, ince katmanlı bir yapıdadır. Kil ile kireçtaşı 
ana bileşimine, yer yer sınırlı oranda silt de karışmıştır. Yer yer altere 
olmuş, lamina düzlemleri boyunca yapraklanma gösteren, dayanımsız 
bir kayaç oluşturur. Killi kireçtaşı, sarımsı beyaz veya kirli beyaz renkli, 
orta kalınlıkta tabakalanmalıdır. Eski kırık izleri kalsit damarları ile 
kapatılmıştır. Gemiciköyformasyonunun diğer üyelerine göre sağlam 
kaya görünümündedir. 

Tutturulmamış Çakıl, Kum, Kil Üyesi (Tgt): Gemiciköyformasyonu üyeleri 
ile uyumlu olarak istiflenen, tutturulmamış çakıl, kum, kil çökelimi de 
bu formasyonun bir üyesi olarak tanımlanmıştır. Gevşek bir yapıdadır. 
Kirli açık sarı renkli, çimentosuz yığışım şeklindedir. Kolaylıkla ayrışan 
ve dağılabilir bir istif oluşturmuştur. Tünel güzergahı boyunca bu üye 
ile karşılaşılacaktır.

Giriş Portalı (Km: 57+000) – Km:57+660 Arası 

Proje alanı tünel giriş portalı (km:57+000) ile km:57+660 arasındaki 
kesimde yüzeyde evlerin bulunması, ayrıca km:57+340 ile km:57+540 
arasında yüzey dolgu malzemesinin örtünün bir kısmının oluşturulması 
ve bu kesimde örtü yüksekliğin 15-20 m arasında olması sebebi ile 
kritik kesim olarak gösterilebilir. 

T3 tünelinin giriş portalı (km:57+000) ile km: 57+660 arasında tamamen 
Gemiciköy Formasyonuna ait siltli kil – killi silt, kum ve kil seviyeli 
biriminde inşa edilecektir. Sondaj verilerine göre giriş yapısı üstte kum 
ve kil tabakalarından oluşmuştur.

YAPISAL JEOLOJİ

Neojen yaşlı genç Gemiciköyformasyonu (Tg), orojenez hareketlerinden 
pek etkilenmemiştir. Tabakalanmanın konumu yatay veya yataya yakın 
hafif ondülasyonlar şeklindedir. Hakimkıvrımlanma ve kırık sistemleri 
gelişmemiştir. Yalnız son dönem kıta yükselimlerinin etkisi görülmüştür.

T3 Tüneli zemin parametreleri

Kısa Dönem Uzun Dönem Killi Silt Kum 
Killi Düzeyler Killi Düzeyler  

Ɣ=19 kN/m3 Ɣ=19 kN/m3 Ɣ=19 kN/m3 Ɣ=19 kN/m3

c=175 kPa c=20 kPa c=10 kPa c=5 kPa

Ø=8 Ø=25 Ø=830 Ø=36

Em=80-100 mPa Em=80-100 mPa Em=100 mPa Em=100 mPa

T3 Tüneli’nde Kazı Destek Uygulamaları ve Saha Notları

T3 Tüneli’nin bir yerleşim bölgesinin altından geçmesi nedeniyle, 
kazı çalışmalarına başlamadan önce projenin ana yüklenicisi Çelikler 
Holding tarafından bölgede fore kazık ve ankraj çalışmaları yapılmıştır. 
Bu çalışmayla birlikte C3Özel yapıdaki zemin nispeten sağlamlaştırılmış 
ve tünel çalışması yapılabilmesi için bölge hazır duruma getirilmiştir. 
T3 Tüneli’nin zeminine yönelik olarak proje genelindeki diğer tüneller 
gibi, bu tünelin kazı çalışmalarında da NATM yöntemi uygulanıyor. 
T3 Tüneli’nin ilk 40 raund (1 raund:0,75m), C3 zemin destek sınıfı 
uygulanarak 2”umbrella l=6m 30-40 cm aralıklı 4 kademeli iksa 
sistemiyle geçilmiştir. İlk 40 raunddan sonra jetgrout’lu çalışma alanının 
geçilmesinden sonra zemin kendi özelliğini hissettirmeye başlamış 
olup 4” l=9m, 20-30 cm aralıklı 4,5m bindirmeli 7 kademeli iksa 
sistemi (r:7,00-7,10-7,20-7,30…….,7,60) uygulanmaya başlanmıştır. 
Raund 145’ten sonra tünelin üst kısmında bulunan yerleşim yerlerinin 
varlığından dolayı ve tünel içerisinde 5cm’ye kadar varan oturmalardan 
dolayı umbrellaarch sistemi çift sıra 75 adete çıkarılmıştır. Ayna kazıları 

üç kademede (üst yarı, alt yarı, invet) şeklinde devam etmektedir. 

Üst yarı ilerleme uzunluğu :  max0,75cm

Alt yarı ilerleme uzunluğu :  max 2,00m

İnvert ilerleme uzunluğu :  max 2,00m

T3 Tüneli’nde Üst Yarı Kazısı

Boru Kemer Yöntemi; 4” çapında l=9m uzunluğunda 20-30cm arayla 
Puntelmakra makinayla oger sistemiyle havalı delgi yapıldıktan sonra 
borular ekskavatör ile çakılmaktadır. Alt sıra 8 derecelik bir açıyla 
toplam 50 adet üst sıra ise 15 derecelik bir açıyla 25 adettir. Boru 
Kemer Yöntemi’ninuygulanması sırasında en çok karşılaşılabilinecek 
sorun yan yana açılan boru kemer deliklerinin birbirinden etkilenmesi 
sonucu tekrardan kapanabilme durumudur. Bu durum, delgi sırasında 
deliklerin bir atlamalı olarak delinip boruların çakılmasından sonra 
tekrardan aralara girilip yeni delgilerin delinip boruların çakılması 
ile giderilmiştir. Kemer borularının yerleştirilmesinden sonra tünel 
ekseninde kemerleşmenin sağlanabilmesi için 8 bar basınçta 
enjeksiyon uygulaması yapılmaktadır. Enjeksiyonun tünel ekseni 
boyunca kemerleşmenin homojen bir şekilde eşit aralıklarla birbirine 
bağlanılabilmesi için borular üzerinde 75cm ara ile delikler açılmıştır. 
İlk yapılan uygulamada; yapılan enjeksiyonun boru haznelerini sıkışan 
hava nedeni ile yer yer tam doldurmamasından dolayı her bir kemer 
borusu için l=9m tahliye hortumları uzatılmıştır. Sıkışan havayı tahliye 
edip basıncı yükseltip tahliye hortumunun açılıp kapanması ile dengeli 
ve güvenli bir şekilde enjeksiyon yapılmış olup, hedeflenmiş olan tünel 
aynasındaki kemerleşme sağlanmıştır.

Üst yarı kazısı (0.75m) (r=7,00); ayna kazısına tabanlardan başlanıp üst 
kısımlara doğru kazı ilerletilmektedir. Ayna kazısı sırasında tünel aynası 
yüzeyi, ayna göbeği ve topuğu bırakılarak yapılmaktadır. Aksi halde tünel 
aynasının duraylılığında bekleme sürelerinde problem görülmekte, bu 
durum tünel tahkimatı sırasında sıkıntılar gösterebilmektedir. Ayna 
yüzeyine ince taneli dayanımsız sarımsı kahverengi silt-kum birimler 
hakim olduğundan dolayı tünel ayna kazısı sırasında aynaya pek fazla 
ekskavatör darbesi yapılmadan işlem sürdürülmektedir. Aynanın orta 
kısmında bulunan killi birimler suyla temas ettikleinde şişmekte ve 
kopmalara neden olmakta ve bu birimlerin üzerinde bulunan silt-kum 
ardalanmaları ani boşalımlar göstermektedir. 

Emniyet püskürtme betonu ile tünel aynası kapatılması (ds=5cm, C 
20/25); tünel kazısı sırasında hazır olarak bekletilen püskürtme beton, 
kazının tamamlanmasından sonra ayna yüzeyine uygulanmaktadır. 
Bu uygulama sırasında yer yer tünel aynasının gerek nemlenmesi 
gerek su geliri nedeniyle kumlu ve siltli birimlere püskürtme betonun 
yapışmamasından dolayı aynanın durumuna göre genel olarak Q 
589/443 çelik hasır püskürtme beton ile ayna yüzeyine uygulanmıştır.

NPI 200’lük ST-37 çelik iksa ve Q489/543 çelik hasır montajı yapılması; 
tünel aynası emniyete alındıktan sonra birinci kat çelik hasır (Q589/443) 
montajı yapılır ve r:7,00 yarıçaplı iksa kaldırılır. Üst yarı iksalarında fil 
ayağı uygulaması yapılmaktadır. Kullanım amacı; alt yarı kazılarında 
ayakların altı boşaltıldığında iksa üzerine binen yükün zemine 
taşıtılmasıdır. Bu uygulamada yaşanılan diğer bir sıkıntıda tünel zemin 
şartlarının kum, silt, kil birimleinrden oluşması ve yeraltı su seviyesinin 
altından olmasından dolayı; iksa kurulduktan sonra iksa ağırlığı, çelik 
hasır ağırlığı ve üzerine atılan püskürtme betonunda etkisi ile 24 
saatlik okuma farkında iksalarda3-8cm arasında oturma gözlenmiştir. 
Bu problemin çözümü içinde iksa ayaklarının bastığı yüzey alanları 
genişletilip etki eden yükün dağıtılması hedeflenmiştir. Bunu içinde 
iksa ayaklarının altına (30x30x10) ahşap takozlar yerleştirilmiştir. Bu 
kullanımlar sonucunda yapılmış olan optik okulamarda bu oturmalar 
2cm’ye kadar düşürülmüştür.

Kazı sırasında zaman zaman oluşabilen fazla kazının (overbreak) 
desteklemeside bu aşamada yapılmaktadır. Oluşan bu boşlular hasır 
çeliklerden bükülmüş hasır yastıklar doldurularak ve tünel eksenine 
dik bırakılmış olan 4” borularla yüksek mukavemetli 400 doz çimentolu 
püskürtme beton basılmakta olup duraylılık sağlanmakta ve iksa 

üst kısımları doldurulup ilerlemeler yapılmaktadır. Aksi halde geride 
bırakılan boşlukların zaman içerisinde zeminde dökülmelere, su 
birikintilerinin toplanabileceği boşluklara ve tünel duraylılığına etkileri 
olabilmektedir.Çelik hasır ve iksa montajından sonra ds:30cm kadar 
tamamlanmaktadır.

Kemer borular çakıldıktan sonra yukarıda da belirtildiği gibi kazı, 
püskürtme beton, iksa ve çelik hasır uygulamaları (r:7,00….7,40 yarı 
çaplı ) iksalara kadar aynı şekilde yapılır ve sonrasında ikinci kat çelik 
hasır ve püskürtme beton uygulama işlemlerine geçilir.

İkinci kat çelik hasırın bağlanması ve geçici invert uygulaması; 
çelik hasırın bağlanması km’de 30cm, radyelde 50cm olacak şekilde 
montajlanır. Püskürtme beton ds:35 cm’e gelecek şekilde tamamlanır. 
Geçici invertuygulaması (r:7,00…..7,40) ve (r:7,50….7,00) periyotları 
şeklinde yapılmaktadır (ds:40cm C 20/25 püskürtme beton, Q589/443 
çelik hasır). Geçici invert yan aynayı en fazla 6 raund geriden takip 
etmelidir. Uygulamanın en önemli kalemlerinden birisidir. Bunun iki 
nedeni vardır. Birincisi; bu sistem özellikle su ile birlikte şişen kil 
birimlerin iksalara yapmış olduğu yanal basınçlar sayesinde iksaların 
tünel hattı içine baskılar oluşturmasına neden olabilmektedir. Bu 
durum engellenebilmektedir.İkincisi; bu zemin şartlarındaki tünellerde 
silt-kum-kil ile suyun birleşmesi sonucu çalışan personelin ve 
makinaların hareket kabiliyeti azalmaktadır.Bunun sonucunda tünel 
içerisindeki operasyonlara zamanında ve istenilen kalitede müdahale 
edilememesinden dolayı iş sağlığı ve güvenliği konusunda risklerin 
artacağı, uzun vadede işgücü kaybı (personel, makine) ve maliyeti, 
yapılan yapının istenilen sürelerde bitirilememesine kadar olumsuz 
sonuçlar oluşabilmektedir.

İBO Bulonlama; Bulon sistemi kendinden delen bulon olup aşağıdaki 
şekilde görüldüğü gibi omuzlarda 10 adet l=12m, eksende ve yanlarda 
toplamda 18 adet l=8m’liktir. 51mm çapında olan bulon delgileri 
(200x200x15) st-37 ankraj başlığına ve (45/45)somundan oluşan bir 
takımdır. 280kN çekme kuvvetine dayanıklıdır. Enjeksiyonu tamamlanan 
bulonlar yaklaşık 12-16 saat sonrasında 50 kN kuvvetle torklamaları 
yapılıp 28 gün içerisinde yüke girip çekme testleri yapılmaktadır. 

Birinci periyot bittikten sonra yapılmış olan işlemler tekrarlanıp 7 
noluiksa ile 1 noluiksa arasında 25-30 cm mesafe olmak şartıyla 
60cm’likboru kemer aynası oluşturulur ve ilerleme aynı süreçlerle 
devam eder.

T3 Tüneli’nde Alt Yarı ve İnvert Kazıları

Üst yarıda uygulanan 
destek sistemleri ve 
standartları aynı şekilde 
devam ettirilmektedir. Bu 
bölgedeki çalışmalarda en 
dikkat edilmesi gereken 
durumlar karşılıklı alt yarı 
ve invert ayakları kazılarını 
aynı anda yapmamaktır. 
İksa ayaklarının aynı anda 
boşaltılması durumunda 
iksaların taşıma özelliği 
tehlikeye girmektedir ve 

herhangi bir göçük tehlikesi ile karşılaşma olasılığı yüksektir.

T3 Tüneli’nde Beton İşleri

T3 Tüneli’nde hali hazırda kazı çalışmalarının sonlandırılmıştır. Toplam 
17x12m olan betonlama hattı uzunluğunun invert (c25 beton) ve 
dolgu (c16 beton) betonları Haziran 2014 tarihi itibariyle tamamlanmış 
olup keçe ve membran uygulamasına devam edilmektedir. Çelik kalıbın 
getirilip kurulması ile birlikte 15 Ağustos 2014 tarihinde çalışmanın 
tamamlanması planlanmaktadır.

T2 tünelinin ise 1 Temmuz 2014 tarihi itibariye betonlama işlerinin 
tamamlanması planlanmaktadır.
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Açık alanda ürünlerin sergilendiği etkinlikte 
ayrıca yeni ürün ve teknolojiler, sunumlar 
eşliğinde katılımcılara anlatıldı. Etkinlikte, 
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcıların 
yanı sıra yurtdışından Sandvik yetkilileri de yer 
aldı.

Sandvik İnşaat Yüzey Delici ve Tünel Makinaları 
Grup Müdürü Erdinç Çetin, düzenlenen müşteri 
günleri etkinliğinde son birkaç yıldır satışlarını 
yoğun bir şekilde gerçekleştirdikleri yeni 
jumbo makinelerinin sergilendiğini belirtti. 
Sandvik müşteri gününde sergilemekte olan 
ve resimde görülen DD421-60C model yer 
altı delici için “Sandvik DD421-60C yer altı 
delici bu tarz makineler için gelinen en son 
teknoloji sistemleri üzerinde barındırmakta ve 
kabin-klima özelliği ile operatöre konforlu ve 
verimli bir ortam sağlamaktadır. Biz Sandvik 
İnşaat Türkiye olarak 2013 yılı ve 2014 yılı 
başlarında 10 adet in üzerinde DD421-60C 
kabinli yer altı elektrohidrolik kaya delici 

satışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Satışını 
gerçekleştirdiğimiz bu makinelerden 4 adeti 
TCAD (bilgisayar destekli operatör kılavuz 
sistemi) ve TlOG (Delgi esnasında zemin 
ve makineden veri toplama ve raporlama 
sistemi) enstrümanlarına haizdir.” dedi. Ayrıca 
Sandvik’inçift bomluakıllı tip jumbo makinesi 
olan DT921i modelinin bu yılki ilk satışını 
gerçekleştirdikleri için Sandvik tarafından ödül 
aldıklarını da ifade eden Çetin, “Müşteriler ile 
ilgili etkinlik düzenlemek, aslında iki yıldır 
aklımızda olan bir konu. Bu tarz etkinliklerde 
müşterilerle daha konsantre bir şekilde 
ürünlerimizi anlatma şansı yakalıyoruz. Ayrıca 
bir araya gelen müşteriler, projeleri ile ilgili 
yaşamış olduklarını aktararak bilgi alışverişinde 
de bulunmuş oluyorlar” dedi. Sandvik İnşaat 
Kaya Delici Takımlar Grup Müdürü Muzaffer 
Bayazıtoğlu ise, bu tarz organizasyonlar 
aracılığı ile müşterilerin taleplerini tam olarak 
öğrendiklerini ifade etti ve ekledi: “Piyasadan 

gelen talepler doğrultusunda, ürünlerimizin ne 
kadarına cevap verebileceğini ve bu konuda 
daha neler yapabileceğimizi hem biz hem 
de müşterilerimiz görmüş oluyor.” Özellikle 
tünelcilik uygulamalarında son yıllarda 
çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
de hatırlatan Bayazıtoğlu etkinlikte yeni 
ürünlerinin de tanıtımını yaptıklarını belirtti. 
Farklı illerde benzer etkinlikler düzenlendiğini 
ancak bütün ürün gruplarını kapsayan ilk 
etkinlik olduğunu belirten Sandvik İnşaat Sabit 
Kırma Eleme Grup Müdürü Özgür Karaaslan 
ise, çok olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirtti. 
Ankara'da yerli üretim yapan firmalardan 
temsilcilerin katılmış olmasının da çok önemli 
olduğunu ifade eden Karaaslan, “Etkinlikte 
ayrıca kırma eleme grubumuzda yeni çıkan 
CH 540 ve CH 550 konik kırıcıyla, yeni darbeli 
kırıcıların tanıtımını yaptık. Ayrıca bunların 
dışında CH 440 ve CH 660 ürünleri de girişteki 
alanda sergilendi” dedi.

sanDVık, ankara congresıum’Da müşTerİ  
günlerİ eTkİnlİğİnİ DüzenleDİ 

SANdViK ORGANized ,COSTOMeR dAy 
eVeNT, iN ANKARA GONGReSSiUM
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kargı kızılırmak hİDroelekTrİk 
sanTral ProjesİnDe zor zemİn 
şarTlarının üsTesİnDen gelİnDİ

oVercoMing diFFicult ground 
at the kargi kizilirMak 
hydroelectric project

Located on the Sakarya River near the Beypazarı district of 
Ankara, the Kargi Kizilirmak Hydroelectric Project is one of the 
most challenging tunneling projects underway in Turkey. The 
Robbins Company supplied a 9.84 meter diameter Double 
Shield TBM and continuous conveyor system to Gülermak for 
excavation of the 11.8 kilometer headrace tunnel (see Figure 
1). The tunnel is being driven through a mountainside with up 
to 600 m of overburden. The geology consists of volcanic rock 
and softer limestone for the first 3.0 kilometers, followed by 
harder rock including marble and basalt for the remainder of 
the tunnel alignment. Due to the variation in geology the ground 
support regimes range from pre-cast segmental lining for the 
first 3.0 kilometers transitioning into ring beams, rock bolts and 
shotcrete as the tunnel moves into more competent geology. 
Several unique features were incorporated into the TBM design 
to facilitate installation of the various ground support regimes.

The machine almost immediately encountered geology that 
was substantially more problematic than was described in the 
geological reports. The geology consisted of blocky rock, sand 
and clays. “The Kargi TBM was launched into poor geology in 
early 2012. After boring 80 meters the TBM became stuck in 
a section of collapsed ground that extended more than 10 m 
above the crown, loaded onto and around the cutterhead,” said 
Glen Maynard, Robbins Site Manager. As a countermeasure 
that was immediately put into place to avoid the cutterhead 
becoming stuck in the blocky material, crews began boring half 
strokes and half resets. This ensured that there was always the 
option of rapidly retracting the cutterhead in the event that 
torque reached critical levels. Even with these measures, the 
machine encountered a section of extremely loose running 
ground with high clay content. A collapse occurred in front of the 
cutterhead and the cathedral effect resulted in a cavity forming 
that extended more than 10 m above the crown of the tunnel. 
The weight of the collapsed material trapped the cutterhead. 
After several unsuccessful attempts to clean out and restart the 
cutterhead, consolidation of the ground above and in front of the 
machine was carried out. 

Kargı Kızılırmak HES Projesi çift kalkanlı (Double Shield) TBM
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sistemi kurulmasına Gülermak’la birlikte karar 
verilmiş ve özel koruma örtüsü delgi sistemi 
ön kalkan içine kurulmuştur ( bkz. Resim 
4 ve 5 ). Ön kalkandaki ( Forward Shield ) 
alanın kısıtlı olmasından dolayı tüplerin ekl-
eme boyu 1 m olarak seçilmiştir. Delgi sistemi-
nin tünel aynasına yakın bir yerden delgiyi 
yapması boruların kısalığını telafi etmiştir. 
TBM in sondaj delgi ( Probe Drill ) sistemi ile 
yapılması durumunda her bir canopy borusu 3 
m den daha fazla olma zorunluğunda olacaktı. 
Delgideki zaman kazanımının dışında fazladan 
yapılacak 3 m lik delgiler deliğin sapmasının 
önemli miktarda artmasına sebep olacaktı. 
Canopy borusunun çapı 90 mm olup her 
tüp tünel aynasından 10 m ileriye kadar 
yapılmakta olup, tabanca sabitleyici, taşıyıcı 
ve çevirme çemberi 130 derecelik bir alanı 
taramaktadır.

Sıkışan Zemin

Tünel çevresindeki zeminin davranışı, zamana 
bağlı olarak, gelişen yavaş kayaç hareketleri 
ve sıkışma süreciyle ilişkilidir. Birçok durumda 
bu oluşum günler, haftalar ve hatta aylar alan 
ağır gelişen bir süreçtir. Kargı tünelinin çeşitli 
bölümlerinde birkaç saatlik zaman dilimi 
içerisinde hızlı bir sıkışma oluşumu meydana 
gelmiştir. Bu hızlı oluşumun meydana geldiği 

bölümde tünel jeolojisi, içerisinde 
yüksek oranda şişen kil barındıran 
serpantinden oluşmaktaydı. Oluşum 
radyal şekilde olup TBM in profili 
çevresine oldukça eşit şekilde 
dağılmaktaydı.

Tünel aynasının önünde bulunan 
sıkışan zemin riski taşıyan bölüm-
lerin çoğu sondaj delgisiyle tes-
pit edilmiştir. Genel olarak kabul 
gördüğü üzere TBM ilerleme hızı 

ve sıkışan zemin nedeniyle bu bölgelerin 
kazısı sırasında TBM in durmasının minimize 
edilmesi gereklidir. Bu nedenle sıkışan zemin 
bölgesinin tespit edildiği durumlarda tüm 
bekleyen bakım işleri, tamirler ve aşınmış kesi-
ci disklerin değişimi TBM bu bölgenin kazısına 
başlamadan önce tamamlanmıştır. Bu ted-
birlerin alınmasına rağmen bazen kaçınılmaz 
olarak beklenmeyen duruşlar meydana 
gelmiştir. Birçok kez sıkışan zemin zonlarındaki 
durmalardan sonra makinanın başarılı bir 
şekilde yeniden çalışmasının yegane yolu Tek 
Kalkan yöntemi (Single Shield Mode) ile kazı 
yapılması olmuştur. Bu yöntemde TBM in Baskı 
Pabuçları (Gripper Shoes) içeriye çekilir, Ana 
İtiş Silindirleri (Main Thrust Cylinders) kapanır 
ve Yardımcı İtiş Silindirleri (Auxiliary Thrust 
Cylinders) makinanın ilerleyişini tünel seg-
ment kaplamasına dayanmak suretiyle sağlar. 
Kargı TBM inde standart kazı operasyonu 
sırasında Ana İtiş Silindirleriyle uygulanan 
tipik itiş kuvveti yaklaşık olarak 21.000 kN 
dir. Birçok kez makinayı sıkışan zeminden 
kurtarmak için 136.000 kN a kadar itiş kuvveti 
Yardımcı İtiş sistemi vasıtasıyla uygulanmıştır. 
Genellikle Tek Kalkan yöntemiyle 1 ila 2 m 
kazı yapılmasından sonra TBM sıkışmadan 
kurtarılmış ve Çift Kalkan yöntemine dönüş 
mümkün olmuştur.

Tünelin birçok bölümünde zeminin makinaya 
yapışma oranı zeminin yumuşaklığına bağlı 
olarak Baskı Kalkanının ( Gripper Shield ) zem-

ini yarması sırasında 
katlanarak artmış ve 
çamur malzemenin 
Teleskopik Kalkan ( 
Telescopic Shield ) 
bölümü içine girmesine 
sebep olmuştur. Bu mal-
zeme birikimi çok ciddi 
boyutlara ulaştığından 
Teleskopik Kalkan içine 
Çamur Temizleme 
Sistemi kurulması 
gerekmiştir. Bu sistem 
bir kirişe bağlı 2 adet 
elektrikli kaldırma 
ünitesi vasıtasıyla 
çamur parçalarını 
toplayıp TBM konveyör 
bandına aktarmaktan 
oluşmaktadır.

Sıkışan zeminin etkisi-
yle baş edebilmek 

için uygulanan diğer bir önlem ise polim-
er bazlı biyolojik ayrışma özelliği olan bir 
kaydırıcı maddenin TBM kalkanlarının dış 
yüzeyine uygulanmasıdır. Ön Kalkanın 
( Forward Shield ) çevresine 8 adet enjeksi-
yon deliği monte edilmiş ve kaydırıcı madde 
sıkışma bölgelerinde kazı yapımı sırasında 
kalkanların dışına enjekte edilmiştir. Bu işlemin 
faydası karşılaşılan zeminlerin özelliklerinin 
çok farklı olması nedeniyle net olarak tespit 
edilememiştir. Ancak sıkışan zemin ile kalkan-
lar arasındaki sürtünme kuvvetinin, kaydırıcı 
maddenin uygulanması neticesinde azaldığı 
aşikardır.

Çözüm: Dişli Redüktörü

İlerleyen süreçte sıkışan zemin ve çökmel-
erin azaltılması için özel yapım dişli redük-
törleri sipariş edilmiş ve geldiklerinde kesici 
kafa motorlarına monte edilmiştir. Bu dişli 
redüktörleri elektrik motorlarıyla ve ana 
iki kademeli planet dişli grubunun arasına 
yerleştirilmiştir. Standart delme operasyonları 
sırasında 1:1 oranıyla çalışan dişli redüktörleri, 
fazladan herhangi bir dişli azaltılmasına gerek 
duyulmadan kesici kafanın dizayn hızıyla sert 
kayaçlarda delme yapmasına imkan tanımıştır. 
Makina gevşek ya da sıkışan zeminlerle 
karşılaştığı anlarda dişli redüktörleri devreye 
girmiş ve kesici kafanın hızını azaltarak mev-
cut torku arttırmıştır. Canopy Delgi sisteminin 
montajı ve kesici kafanın mevcut torkunun 
artırılması sayesinde tünel açma makinası 
zorlu zeminlerden sıkışma olmadan geçmiştir.

Seri Kazı

2013 yılının ikinci yarısı ve Nisan 2014 
itibariyle herhangi bir bypass tünele ihti-
yaç olmadan 6414 m ye ulaşılmış ve aylık 
723 m lik ilerleme kaydedilmiştir. Ekipler 
olağan sondaj delgilerini ( Probe Drilling ) 
sürdürürken TBM sondajların arasında gün-
lük 25 ila 38 metre ilerleme kaydetmiştir. 
Glen Maynard’ın belirtiğine göre “ Statkraft, 
Gülermak ve Robbins Yönetim- Mühendislik-
Teknik Destek biriminin karşılıklı güven ve 
işbirliği neticesinde hazırlanan modifikasyon-
lar Kargı tünel açma makinasına başarıyla 
uygulanmıştır. zor jeolojinin sebep olduğu 
tüm gecikmelere rağmen Gülermak, modifiye 
edilmiş TBM in bu tüneli öngörülen sürede 
başarıyla tamamlayacağına güvenmektedir ”.

Kargı Kızılırmak Hidroelektrik Santrali Projesi 
tamamlandığında yıllık 470 GWh elek-
trik üretecektir ve bu da yaklaşık 150,000 
evin elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir. 
11.8 kilometre uzunluğundaki bu tünel 
Kızılırmak Nehrinin suyunun Statkraft’ın 
işleteceği Hidroelektrik santraline iletilmesini 
sağlayacaktır.

Resim 4. Özel Tavan Sondaj Tabancası

Robbins firması Gülermak A.Ş. ye 11.8 km 
uzunluğundaki enerji tünelinin yapımı için 
9.84 m çaplı Çift Kalkanlı (Double Shield) 
Tünel Açma Makinası (TBM) ve sürekli bant 
(Continuous Conveyor) sistemini sağlamıştır 
(bkz. Resim 1). Tünel, 600 m örtü kalınlığına 
kadar ulaşan dağ kütlesi içinde açılmaktadır. 
Jeoloji, ilk 3 km için volkanik kayaçlar ve 
yumuşak kireçtaşından ve devamında 
ise tünel güzergahı boyunca mermer ve 
bazalt gibi kaya türlerinden oluşmaktadır. 
Jeolojideki değişik formasyonlar nedeniyle 
tünelin yapımında zemin destek sistemleri 
olarak ilk 3 km boyunca Prekast Segment 
Kaplama ve sonraki kilometrelerde ise jeolo-
jinin daha sağlam olduğu kısımlarda çelik 
kuşak, kaya bulonu ve shotcrete uygulanması 
kararlaştırılmıştır. Bu zemin destek sistem-
lerinin yapımında kullanılmak üzere çeşitli 
özgün özellikler TBM in dizaynına eklenmiştir.

Sıkışmış Kesici Kafa (Cutterhead)

Makina, işe başlar başlamaz jeoloji raporlarında 
yazılanlardan oldukça daha problemli zemin 
şartlarıyla karşılaşmıştır. Başlangıçta zemin 
bloklu kaya, kum ve kilden oluşmaktaydı. 
Robbins şantiye sorumlusu Glen Maynard 
, “ Kargı tünel açma makinası 2012 yılının 
başlarında, zayıf zemin şartlarında çalışmaya 
başladı, 80 metrelik bir kazı yaptıktan sonra 
TBM akıcı ve çöken bir zemin bölgesinde 
sıkıştı ve bu göçük tünel tavanından itibaren 
10 m yukarıya kadar boşalarak kesici kafanın 
üzerini ve etrafını sardı’’ diyerek oluşan 
durumu ifade etmiştir. Bunu takiben bloklu 
zeminde sıkışmayı önlemek için TBM ekibi 
kazı yapımında yarım ilerleme ve sonrasında 
tekrar başlama konumuna getirmek üzere 
karşı önlem almıştır. Bu da kesici kafanın 
makina torku kritik seviyelere ulaştığında 
hızla geri alınabilmesini garanti altına 
almıştır. Bütün bu önlemlere rağmen aşırı 
gevşek, akıcı ve yüksek kil içeren bir kısımla 
karşılaşılmış, bu da kesici kafanın önünde 
bir göçmeye sebep olmuş ve kubbe etkisiyle 
tünel tavanından itibaren 10 m yi geçen bir 
boşluk oluşmuştur. Düşen zemin parçalarının 
ağırlığı altında kesici kafa sıkışmıştır. 
Kesici kafanın temizlenmesi ve tekrardan 
döndürülmesi için yapılan birkaç başarısız 
girişimden sonra kesici disk yuvalarından ve 
pasa toplama ağızlarından tijlerin yardımıyla 
poliüretan reçine enjekte edilerek konsoli-
dasyon çalışmaları yapılmış ancak enjeksiyon 
yapımına elverişli noktaların kısıtlı olması 
nedeniyle kesici kafanın yeniden döndürül-
mesi mümkün olamamıştır.

Başarılı Bypass Tünel Yapımı

Bütün opsiyonların değerlendirilmesinin 
ardından bypass tünelin gerekli olduğuna 
karar verilmiştir. Gülermak, Robbins Teknik 
Destek ekibinin yardımıyla kesici kafanın 
kurtarılması ve zeminin stabilizasyonu için 
bypass tünel dizaynı ve çalışma prosedürünü 
devreye sokmuştur. Yeni çökme tehlikesine 
karşı patlatma tekniklerinden uzak durulmuş 
ve kazı işlemi havalı el tabancalarıyla 
yapılmıştır. Bypass tünelin detayları Resim 2 
ve 3 de görülebilir.

Bypass tünelin bitmesinin ardından makinanın 
üzerinde ve ön tarafında bulunan dökülmeye 
müsait zeminin stabilizasyonu yapılmıştır. 
Bypass tünelin sağladığı rahatlık, enjeksi-
yon işleminin bu sefer çok daha kapsamlı 
bir şekilde yapılabilmesini sağlamıştır. 
Kesici kafanın çevresi 
dökülen parçalardan 
temizlenmiş, kesici kafa 
kurtarılmış bu da TBM in 
delme işlemine yeniden 
başlamasını sağlamıştır. O 
sırada, yaşanan çökmenin 
özel bir durum olduğu 
sanılarak jeolojinin 
toprak örtüsü kalınlığının 
artmasıyla düzeleceği 
düşünülmesine rağmen 
bypass tüneli açmak 
için gereken bütün mal-
zemeler ihtiyati ted-

bir olarak sahada depolanmıştır. Makina 
çeşitli zayıf zemin bölgelerinden başarı ile 
geçmiş olmasına rağmen takip eden 2 km 
lik bölümde de 5 ayrı bypass tüneline ihtiyaç 
duyulmuştur. Robbins ve Gülermak, bypass 
tünel açma yöntemlerinde çalışmalar yaparak 
yeni uygulamalarla bypass tüneli açma işlemi 
süresini 28 günden 14 güne indirebilmiştir. 
Bu yeni uygulamanın en önemli özellikler-
inden biri, genelde uygulanan şekilde kuyruk 
kalkanından çıkarak kazıya başlamak yerine 
teleskopik kalkan bölgesinden çıkış yapıp 
kazmak olmuştur. Bu modifikasyon her bypass 
tünelinin 4 metre kısalmasını sağlamıştır.

Borulu Tavan Koruma Örtüsü (Pipe Roof 
Canopy)

Çeşitli zemin destek sistemleri arasından, 
tünel aynasına borulu tavan koruma örtü 

Kızılırmak Nehri üzerinde, Çorum ilinin Kargı ve Osmancık ilçeleri 
arasında yer alan Kargı Kızılırmak hidroelektrik Santrali Projesi, halen 
Türkiye’de yapılmakta olan tüneller içerisinde en zorlarından biridir. 

Resim 3. Bypass tünel kazısı
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Sempozyumun açılış törenine Afyonkarahisar 
Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Solak, 9 Eylül Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, Türk Ulusal 
Kaya Mekaniği Derneği Başkanı Doç. Dr. Hasan 
Aydın Bilgin, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 

Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı 
Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Sanayici ve 
İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, 
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Abdülkadir Konak ile birlikte 
farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen 
ile madencilik ve tünelcilik sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarında sırasıyla 
AKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Şentürk, Türk Ulusal Kaya 
Mekaniği Derneği Başkanı Doç. Dr. Hasan Aydın 
Bilgin, 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Halil Köse, ATSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüsnü Serteser, AKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Solak söz alarak Sempozyumla ilgili 
açıklamalarda bulundular.

Xı. Bölgesel kayamekanİğİ semPozyumu 
aFyon karahİsar’Da DüzenlenDİ

The 11th national rock Mechanics syMposiuM 
organized in aFyon karahisar

ROCKMECH 2014 The 11th National Rock Mechanics Symposium, which was organized by Turkish National 
Rock Mechanics Society and AfyonKocatepe University Mining Engineering Department, was held in 
AfyonkarahisarKorel Thermal Hotel in 7-9 May 2014. 

In the symposium, there were 6 keynote speakers, 38 oral and 8 poster presentations, adding to 52 in total. 
In the sessions, 42 national and 10 international papers were presented. There was an exhibition hall, 
where companies related to Rock Mechanics could present their products and services. Supporters were 
awarded by plaque at the gala dinner on the second day of organization. Besides, executive committee of 
the symposium awarded the Turkish Tunneling Society with a thank you plaquette for their contribution.

KAyAMeK’2014, Xi. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu; Türk Ulusal Kaya 
Mekaniği derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 
işbirliğiyle Afyonkarahisar Korel Termal Otel’de 7-9 Mayıs 2014 tarihleri 
arasında düzenlendi.
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Sempozyum açılışında bir konuşma yapan 
11. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu 
Yürütme Kurulu Başkanı Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şentürk, sempozyumda 
kaya mekaniği ile ilgilenen tüm kesimlerin 
bir araya getirilerek bilgi paylaşımının 
gerçekleşmesinin amaçlandığını söyledi.

Şentürk, “Kaya mekaniği konularında yapılan 

araştırmaların sunulması ve tartışılması, 

teknik ve bilimsel gelişmelerin kaya mekaniği 

toplumu arasında paylaşılması, kaya 

mekaniği konusunda çalışan araştırmacıları, 

mühendisleri, işletmecileri, firma temsilcilerini 

ve yönetici çevrelerini aynı platformda yakın 

bir iletişimin sağlanması amaçlanmıştır” dedi. 

Sempozyumda 52 adet bildiri sunulacağını 

kaydeden Şentürk, “Sempozyumda 6 adet 

çağrılı bildiri sunulacaktır ki bunun 2 adedi 

uluslararası bildiridir. 7 adedi uluslararası 

bildiri olmak üzere 38 adet bildiri sunumu 

yapılacaktır. 8 adet de poster sunumu 

yapılacaktır. Toplamda 52 adet bildiri 

sunulacaktır” diye konuştu.

Şentürk’ün ardından söz alan Türk Ulusal Kaya 

Mekaniği Derneği Başkanı Doç. Dr. Hasan 

Aydın Bilgin, kaya mekaniğinin maden, jeoloji 

ve jeofizik mühendislerinden oluşan teknik 

bir topluluk olduğunu söyledi. Bilgin, “Kaya 

mekaniği, kayaların statik ya da durağan yükler 

altında hareketlerini ya da deformasyonlarını; 

deprem ve patlatma gibi dinamik yükler 

altındaki davranışlarını kestirmeye, muhtemel 

yenilme, dolaysızlık, dengesini kaybetme, 

devrilme, kayma ve göçme gibi olayları 

önlemeye yönelik çalışan maden, jeoloji ve 

jeofizik mühendislerinin oluşturduğu teknik bir 

topluluktur” dedi.

Dernek olarak kaya mekaniğini Anadolu’ya 
yaymayı amaçladıklarını da anlatan Bilgin, 
şöyle konuştu:

“Kaya Mekaniği Derneği olarak bütün çabamız 
kaya mekaniğini Anadolu’ya yaymak, insanların 
taş düştü, blok yuvarlandı veya tünel göçtü 
demelerini önleyerek, insan hayatını korumak 

ve aynı zamanda ülke kalkınmasına katkıda 
bulunmaktır”.

Açılış konuşmalarının ardından oturum 
başkanlıkları Prof.Dr. Hanifi Çopur ve Prof.
Dr. Turgay Onargan tarafından yapılan 
sempozyumun birinci oturumuna, “Ankara/
Polatlı-Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren 
Projesi” adlı bildiri ile başlandı. Bildiride yapımı 
süren hızlı tren projesi hakkında bilgiler veren 
Proje Müdürü Cemil Kara ve Şantiye Şefi 
Taylan Demir şunları ifade ettiler:

“Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi; çift 
hatta sinyalli olarak tasarlanmıştır. Proje 
planlanırken günde karşılıklı 8 sefer yapılması 
ön görülmüş, bu hesaplamayla günde 6 bin 
704 yolcu yılda 2,5 milyon yolcu taşıması 

öngörülmüştür. Projenin Afyonkarahisar 
ve Uşak gibi Ege’nin büyük illerindeki 
turizme ve üniversitelere çok ciddi 
gelişmelere katkı sağlayacağı aşikârdır. 
Projenin ilk etabı olan Polatlı-
Afyonkarahisar hattının tamamlanması 
ile birlikte Ankara-Afyonkarahisar arası 
seyahat süresinin 1,5 saate indirilmesi 
öngörülmektedir. Polatlı-Afyonkarahisar 
proje uzunluğu 167 kilometredir. 
Proje hızı ise saatte 250 kilometredir. 
Güzergâh üzerinde Sakarya, Emirdağ, 
Bayat, İscehisar ve Afyonkarahisar 
istasyonları bulunmaktadır. 167 km’lik 
projede toplam 49 milyon metreküp 
kazı hacmi, 16 milyon 500 metreküp, 
toplam uzunluğu 460 metre olan 2 
adet aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 
7 bin 505 metre olan 8 adet delme 
tünel bulunmaktadır. 6 bin 236 metre 
uzunluğunda 16 adet viyadüğümüz 
bulunmaktadır. Ayrıca 16 adet köprü, 
29 adet üst geçit, 88 adet alt geçit 
bulunmaktadır.”

Sempozyumun 2. Gününde oturum 
başkanlıklarını Prof. Dr. Hüseyin Yavuz 
ve Doç. Dr. Saffet Yağız’ın yaptığı 4. 
Oturum, “Tünel Uygulamaları” başlığıyla 
yapıldı. Tünel oturumunda şu bildiriler 
sunuldu;

• Açık İşletme Şev Stabilitesinde 
Hoek-Brown ve Mohr-Coulomb Yenilme 
Kriterlerinin Nümerik Modelleme ile 

Karşılaştırılması

• Bir İletim Tünelinde Uygulanan Kazı ve 
Destek Sistemlerinin Q Sistemine Göre 
Değerlendirilmesi

• TKİ Bursa Orhaneli linyitleri İşletmesinde 
Optimum Sondaj Matkabı Seçimi

• Swellex Sürtünmeli Tip Kaya Bulonların 
Sağladığı Avantajlar

 Sempozyumda, Kaya Mekaniği konusunda 
yapılan araştırmaların sunulduğu ve 
tartışıldığı; teknik ve bilimsel gelişmelerin 
kaya mekaniği topluluğu arasında 
paylaşıldığı; kaya mekaniği konusunda 
çalışan araştırmacıların, mühendislerin, 

işletmecilerin, firma temsilcilerinin ve 

yönetici çevrelerin aynı platformda 
buluşması sağlanarak yakın bir iletişime 
girmeleri sağlanmıştır.

 Sempozyumda; konularında uzman 
yurtiçi ve yurt dışından akademisyen ve 
sanayiciler çağrılı bildiriler sunmuşlardır. 
KAYAMEK’2014’te sunulan çağrılı bildiriler:

• Ankara-Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren 
Projesi,

• Tünellerde Deformasyona İzin Vermeyen 
Tahkimat Sisteminin Temeli,

• Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliğinin 
(KMKM) Gelecekteki İlerlemeleri, Starata 
Control Problems in longwall Mining; 
Case Examples,

• Klasik Kaya Mekaniğinin Yeni Ufku; Petrol 
Kaya Mekaniği,

• Afyonkarahisar İlinin Türkiye Jeotermal 
Enerji Potansiyelindeki Konumu Üzerine 
Güncel Veriler.

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nda 

6 çağrılı bildiri, 38 sözlü sunum ve 8 poster 

sunum olmak üzere toplam 50 adet bildiri 

sunuldu. Bu bildirilerden 42 adedi ulusal ve 

10 adedi uluslararası bildiridir. Sempozyumda 

sektör ile yapılan işbirliğiyle Kaya Mekaniği 

konularında faaliyet gösteren firmaların ürün 

ve hizmetlerinin tanıtıldığı bir sergi bölümü 

oluşturuldu. Sempozyumun ikinci gününün 

akşamında düzenlenen Gala Yemeği’nde 

sempozyuma katkıda bulunana sponsorlara 

plaketler verildi. XI. Bölgesel Kaya Mekaniği 

Sempozyumu yürütme kurulu sempozyuma 

verdiği katkıdan ötürü Tünelcilik Derneği’ne de 

bir teşekkür plaketi takdim etti.

Sempozyumun son günü olan 3. günde Sigma-

Burkay-Makimsan-YDA İş Ortaklığı tarafından 

yürütülen Ankara-Afyonkarahisar Yüksek Hızlı 

Tren Projesi’nde açılmakta olan tünellere 

Teknik Gezi düzenlendi. Ayrıca, Dağlık Frigya 

Bölgesi’nde bulunan tarihi yerlere de teknik ve 

kültür tanıtım gezisi yapıldı.
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Plana gore her bir dörtlü tünel, motorize araçlar için 8x4,5 m’lik çift 

tünel ve motoroize olmayan araçlar için 6×2,8m’lik çift tünelden 

oluşacak. Kısım II iş kapsamında Weisi yol tüneli ve Shenzhuangbeilu-

Shangding yol tüneli bulunmaktadır. Weisi yol tüneli 100 m tünel 

kazısı ve 150 m aç-kapa kazısından oluşmaktadır. Shenzhuangbeilu-

Shangding yol tüneli ise 190 m tünel kazısı ve 605 m aç-kapa kazısın-

dan oluşmaktadır. Hongzhuang yol tünelini kapsayan Kısım I şuan için 

çalışma halindedir ve 105 m tünel kazısı ile 545 m aç-kapa kazısından 

oluşmaktadır. Tünelin genişliği 10,1 m, yüksekliği 7,45 m ve örtü kalın-

lığı 8 m’dir. Proje müdürü Yang Hongjun yaptığı açıklamada, “Dünyanın 

en büyük itme kutu makinesi mükemmel bir performans sergiliyor ve 

bu ayın sonunda kazısını tamamlayacak.” dedi. İtme kutu makinesi 6 

adet kesici kafaya sahip bulunmakta ve herbir kesici kafa 180kw’lık 

6 adet motora sahiptir. Herbir kesici kafanın torku 1.444 kN. m’dir. 

Şimdiye kadar makine 40 m’lik itme kutu kazısını günlük ortalama 3 

m ve maksimum günlük 4,5 m ilerlemeyle tamamlamış durumdadır.

Projenin tamamlanabilmesi için dünyanın en büyük pasa basınçlı itme 

boru makinesi CREG - China Railway Engineering Equipment Group 

(Çin Demiryolu Mühendislik Ekipman Grubu) tarafından imal edildi. 

CREG; uluslararası alanda tünel açma makineleri tedarik edebilmekte 

ve bu yüksek kaliteye sahip makinelere tecrübeli personel ve ulusla-

rarası kaynak sağlayabilmektedir. CREG; çamur basınçlı TBM’leri (yakın 

zamanda Wuhan Metrosu için bir sipariş alındı), sert kaya tünel açma 

makinesi ve WIRTH teknolojisi esas alınarak pasa basınçlı tünel açma 

makinelerini tedarik edebilmektedir. Son 4 yılda 140 adet TBM siparişi 

alınmış ve bunların bir kısmı Mazlezya’daki Klang Valley MRT projesin-

de kullanılmaktadır.
Dünyanın en Büyük Pasa BasınÇlı İTme kuTu 
makİnesİ İlerlemeye BaşlaDı

world’s largest rectangular epB Box 
jacking Machine driVes Forward 

Zhengzhou a city of more than 10 million people city suffers from heavy traffic particularly on its main North-South 
arterial highway. ZURPB (Zhengzhou Urban and Rural Planning Bureau) decided to construct 3 quadruple-tunnels (see 
graphic) to underpass this busy road. According to the plan, each completed quadruple-tunnel consist of twin 8×4.5 
m tunnels for vehicles and twin 6×2.8m for non-motorized vehicle. Lot 1 which includes Hongzhuang Road tunnel 
is currently underway and consists of 105m bored tunnel section as well as a 545m cut and cover section. The over 
burden is 8 m with the tunnel excavation dimensions of 10.1m wide and 7.45 m high. CREG (China Railway Engineering 
Equipment Group) have manufactured the world Largest EPB Box jacking machine to complete this project. CREG can 
supply TBMs internationally and providing an experienced and international source for these high quality machines.

10 milyon insanın yaşadığı bir şehir 
olan zhengzhou’da şehir halkı ağır 
trafikten özellikle de Kuzey-Güney 
arteri olan karayolundaki trafikten 
ıstırap çekmeye devam ediyor. 
zhengzhou Kentsel ve Kırsal Planlama 
Bürosu bu yolun yeraltına alınması 
için 3 adet dörtlü tünelin açılmasına 
karar verdi. 
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TBM’lerle açılan tünellerde segmanların hemen dışında halka 
şeklinde bir boşluk bırakılır. Bu boşluk eğer bir dolgu ile 
doldurulmaz ise üzerindeki basınçla beraber küçük çökmelerle 
doğal ve dengesiz bir yapı oluşur. Özellikle şehir içinde metro ya 
da kanalizasyon, elektrik, vb. servis tünelleri açılırken bu çökmeler 
üst zeminde çökmelere sebep olabilir. Bu çökmeler aynı zamanda 
tünelin destek noktalarını da yerel streslerle değiştirebileceği 
için segmanlarda aşırı strese ya da tünel hattının düzleminde 
bozulmalara sebep olabilir. Bu çökmeleri engellemenin yolu, 
tünelin kabuğunda oluşan bu boşluğu hızlı donan bir dolgu 
malzemesi ile doldurmaktır. Buna tünelcilik teknik dilinde “Backfill 
Grouting” denilir.

Backfill’in amaçları arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

1.  Segmanların pozisyonlarının kilitlenmesini sağlar. 
Segmanların kendi ağırlıkları ya da destek noktalarından 
kaynaklanan stresler sebebiyle pozisyonlarda oynamaların 
önüne geçer.

2.  “Shield backup” baskısının yükünü taşımaya yardımcı olur.

3.  Segmanlarla zemin arasında homojen, üniform ve hemen 
oluşan bir temas yüzeyi sağlar.

4.  Yük dağılımını homojenize ederek stres noktaları oluşumunu 
engeller.

5.  Tünelin su sızdırmazlığına yardımcı olur.

Backfill’de kullanılan farklı malzemeler arasında başlıcaları inert 

karışımlar, çimentolu karışımlar ve çift komponentli karışımlar 
olarak sayılabilir:

1. İnert karışımlar: Bunlar kum, çakıl gibi agregaların su ile 
taşınmasıdır. Sadece hacimsel olarak dolgu görevi görürler 
fakat prizlenmesi gibi bir şey sözkonusu değildir ya da çok 
az priz mukavemeti elde edilir. Ekonomiktirler fakat iyi 
performans beklenmemelidir.

2. Çimentolu karışımlar: Çimento, bentonit, su ve kimyasal 
katkılardan oluşan bir harçtır. Aktif karışımın yüksek sıvılaşma 
potansiyeli vardır. Borularda tıkanma gibi problemleri 
engellemek için priz geciktirici katkılar kullanılır. Mukavemet 
kazanması için bir hafta ila dört haftaya kadar zaman geçmesi 
gerekir.

3. Çift komponentli karışımlar: Birinci komponent en az 
72 saat kadar çalışılabilecek kıvamda kalabilen düşük 
viskoziteli stabilize harçtır. Enjeksiyon noktasında hızlandırıcı 
komponentle karıştırılarak pompalanır. Hızlandırıcı 
komponentle karıştıktan saniyeler sonra (on ila yirmi saniye 
kadar) karışım jelleşir. Bu jelleşme sırasında TBM yaklaşık 10 
– 15mm kadar ilerleme yapar.

Çift komponentli karışımların diğer iki tip malzemeye göre 
sunduğu bazı avantajlar vardır. Enjeksiyon noktasına kadar korunan 
düşük viskozite değeri, hızlandırıcı komponentle karışır karışmaz 
yüksek bir hızda jelleşmeye doğru gider ve diğer sistemlerle 
karşılaştırıldığında anlık donma hızıyla destek sağlamaya başlar. 

Dr. h. gökhan Çalışkan 

ProDuCT DEVELoPmENT AND r&D mANAGEr

Dr. Derya erÇıkan 

r&D DIrECTor EGE KİmyA SANAyİ VE TİCArET A.Ş., İSTANbuL , TurKEy

Jelleşme başlayana kadar tünel segmanları ve toprak arasındaki, 
hatta toprağın iç çatlaklarına kadar tüm boşluklar doldurulmuş 
olur. Bu dolgu aynı zamanda tünelin su sızdırmazlığına da bir 
anlamda katkı sağlar. Yapıdaki bentonit hem yüksek seviyede 
homojenlik sağlarken bir yandan da sistemin geçirgenliğini azaltır.

Backfill iki şekilde gerçekleştirilebilir. TBM ilerledikten sonra 
arkada bıraktığı boşluğu segmanlar üzerinden doldurmak 
bunlardan birinci seçenektir. Fakat bu teknikte anlık çöküşlerin 
önüne geçilemez. Daha stabil kaya gibi yapıların dolgusunda 
kullanmak daha uygundur. Eğer tünel toprak gibi daha yumuşak 
bir yapıdan geçiyorsa, boşluğu doldurabilmek için süre çok 
kısadır. TBM’in ilerlemesiyle basınca bağlı olarak neredeyse anlık 
çöküşler olabilir. Bu da açılan tünelin yeryüzü dikeyinde, özellikle 
yerleşim alanlarının olduğu bölgelerde (metro ya da su tüneli 
gibi projeler) bina ya da zemin çökmelerine dahi sebep olabilir. 
Bu tip çökme risklerine karşı simültane backfill daha emniyetli bir 
tekniktir. Simültane backfill’in başarılı olabilmesi için aşağıdaki 
hususlara dikkat etmek gerekir.

1. Backfill ideal şartlarda TBM hareket ederken yapılmalıdır. 
Anlık dolgu geride bırakılan kabukta boşlukların olmasını 
engelleyecektir.

2. Geride bırakılan halkanın tamamen doldurulması gerekir.

3. Karışımın dolgu noktasına taşınması sırasında özellikleri 
garanti altına alınmalıdır. Boru hatlarında donma gibi 
problemlerin önüne geçebilmek için özellikle hızlandırıcı 
silikat komponentin özelliklerine dikkat etmelidir. Silikat 
komponentteki küçük hatalar karışım noktasına giden uzun 
hatlarda büyük sorunlara sebep olabilir ve TBM’in operasyon 
hızını kötü yönde etkileyebilir.

4. Enjekte edilen malzeme çok hızlı jelleşmeli, fakat hatlarda 
kesinlikle tıkanma yapmamalıdır.

5. Enjeksiyon karışımı doldurulan halkanın tamamında homojen 
olmalıdır. Halkanın tamamının teorik hacmine göre ya da 
belli bir basınç değeri elde edilene kadar enjeksiyona devam 
edilmelidir. Aksi taktirde halkada boşluklar olabilecektir.

Tipik bir çift komponent karışımı aşağıdaki oranlarda yapılır:

Harç komponenti:

Su : 700-800 kg
Bentonit : 30-60 kg
Çimento: 250-350 kg
Geciktirici stabilizatör: 3-6 lt

Hızlandırıcı komponent:

Sodyum silikat hızlandırıcı: 70-100 lt
Su: 70 – 100 lt

Böyle bir karışımın jelleşme süresi yaklaşık 10 ila 20 saniye 
civarında olacaktır. Basınç mukavemeti gelişimi ise tipik olarak şu 
şekilde gelişir:

Şekil 1 Örneklenen çift komponent backfill dolguda enjeksiyon sonrası basınç mukavemeti 

gelişimi

Traditional tunnel boring techniques changed in recent years. Excavating, dynamite generated boring as well as 
implementation of conventional techniques are still in use. However, Tunnel Boring Machines (TBM) are quickly becoming 
the standard for opening tunnels to serve as railways, highways, waterways or other utilities. Several TBM’s are running in 
different parts of the World including Turkey. TBM backfill grouts prove extremely important in this technique and backfill 
materials should be chosen very meticulously. We will focus on accelerators on two component systems and try to underline 
their importance during tunnel boring and service life of tunnels.

Tünel Delme makİnaları İÇİn ÇİFT komPonenTlİ 
BackFıll Dolgu Teknİğİ Ve kullanılan kİmyasallar

two coMponent BackFill techniQue For tunnel 
Boring Machines and BackFill grouting cheMicals

Şekil 2 EGE Kimya ArGe laboratuvarında TBM backfill karışımları üzerine çalışan bir ekip.
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Grafikte de görüleceği üzere saniyeler içinde jelleşen karışım 
birinci saat sonunda 50kPa, 24 saat sonunda da 450kPa basınç 
mukavemetine ulaşabilmektedir.

Hızlandırıcı komponent hacimsel olarak karışımın yaklaşık 
%10’unu oluşturmasına karşın hem hızlı mukavemet gelişiminde, 
hem de dolgunun düşük viskozitede ve efektif bir şekilde 
yapılabilmesinde ana rolü oynar.

En yaygın olarak kullanılan hızlandırıcı sodyum silikattır. 
Kullanılan karışımın viskozitesinin ve jelleşme hızının öngörülen 
şekilde gerçekleşmesi için bu komponentin çok hassas kontrol 
altında olması gereklidir. Hızlandırıcının işlevini en çok etkileyen 
parametreler şunlardır:

1. Silis / sodyum oranı

2. Viskozite

3. Baume, ya da katı madde oranı.

Bu parametreler çok hassas spesifikasyonlarda sabitlenmeli 
ve tünel projesi boyunca kontrol altında tutulmalıdır. Sevkiyat 
yapılan tankerin temizliği dahi silikat hızlandırıcının özelliklerini 
değiştirebileceği unutulmamalıdır. Özellikle sıcaklıkta hızlı 

değişimler, aşırı soğuğa maruz kalma, tanker içinde bulunabilecek 
kontaminasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Silis jel süresini 
etkilerken aynı zamanda basınç mukavemetini de arttırır, sodyum 
oranı arttıkça jel süresi uzar fakat basınç mukavemeti değeri 
düşer.

Sonuç:

TBM’lerin kazı sonrasında bıraktıkları boşlukların doldurulması 
doğal çökmeleri engellemenin ve tünelin sabit bir düzlemde 
ilerleyebilmesinin anahtarlarından biridir. Boşluk doldurmak 
için çok düşük viskozite ile pompalanabilen, fakat karışım 
sonrası saniyeler içinde jelleşebilen çift komponentli sistemler 
en güvenilir ve etkin çözümü sunarlar. Fakat bu sistemlerin 
komponentlerinin özellikleri dikkatle kontrol altında tutulmalıdır. 
Özellikle hızlandırıcı komponent olan silikat hem pompalama 
hem de nihai mukavemetin elde edilmesinde belirleyici bir rol 
oynamaktadır ve enjeksiyon noktasına kadar tüm özelliklerini 
muhafaza etmesinin sağlanması son derece önemlidir. Son 
yıllarda ülkemizde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında artan 
çeşitli tünel uygulamaları ve artan TBM kullanımı backfill 
grouting uygulamasını ve dolayısı ile hızlandırıcı silikatın önemini 
arttırmaktadır.

Şekil 3 Basit bir jelleşme süresi tayini testi: (1) Silikat hızlandırıcı ve harç karışımı hazırlanır, (2) Harcın içine silikat hızlıca yedirilirken kronometre başlatılır, (3) Akışkanlığı 
gözlemlemek için karışım bir kaba aktarılır, (4) bir baget yarrdımıyla jel geçiş noktası belirlenir

üsküDar-Çekmeköy-sancakTePe meTro Projesİ

USKUdAR CeKMeKOy SANCAKTePe MeTRO PROJeCT (M5)

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 ile kazıları hızla 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. 

Doğuş İnşaat tarafından yürütülen Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe 
Metro Projesi’nde 3 adet pasa basınçlı (EPB) TBM, ana hat tüneli ve 
bağlantı tüneli kazılarına devam ediyor. 17 km uzunluğundaki ana hat, 
Üsküdar Meydanında yapılacak olan Üsküdar İstasyonu’ndan başlayıp 
Çekmeköy Sancaktepe’de son bulacak. 

Proje kapsamında tüm istasyonların Peron Tünelleri ve Makas Tünelleri 
NATM Yöntemi ile kazılıyor. Peron ve Makas Tünelleri hariç istasyonları 
birbirine bağlayan tüneller Tünel Açma Makineleri ile kazılıyor.

Ana hat üzerinde kazı yapan iki adet TBM’den birisi olan 1 No’lu TBM; 
Çarşı İstasyonu’ndan başladığı kazısına Haziran 2013’te Ümraniye 
İstasyonuna, Ekim 2013 ‘te Bulgurlu İstasyonu’na, Mart 2014 tarihinde 
Kısıklı İstasyonu’na ulaştı. 9 Mart’ta Kısıklı’dan harekete geçen makine 11 
Haziran 2014 tarihi itibari ile Altunizade İstasyonu’na ulaşmış durumda.

Ana hat üzerindeki diğer TBM olan 2 No’lu TBM de Çarşı İstasyonu’ndan 
başladığı kazısına Ağustoa 2013’te Ümraniye İstasyonu’na, Aralık 2013’te 

Bulgurlu İstasyonu’na ulaştı. Mayıs 2014 tarihinde Kısıklı İstasyonu’na 
ulaştı. 26 Haziran 2014 tarihinde Kısıklı’dan başladığı kazısına Altunizade 
yönünde devam ediyor.

Proje kapsamında Üsküdar – Çekmeköy ana hattından Dudullu mevkiinde 
sapılarak, 2,7 km’lik tünel bağlantı hattı ile Depo Sahasına ulaşılacak. 3 
No’lu TBM ise Ümraniye parseller mevkiinde yer alan metro araçları 
depo ve bakım sahasından ana hatta bağlanmak amacıyla Yukarı 
Dudullu yönüne doğru Ocak 2014’te kazısına başladı. Haziran 2014 tarihi 
itibariyle 3 No’lu TBM Yukarı Dudullu yönüne doğru kazısına devam 
ediyor.

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 imkanı sağlanacak.  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.

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.

The 2nd metro line in Anatolian side of Istanbul is advancing rapidly by three TBMs, below 30 m of the ground. Dogus Construction is 
currently excavating with three EPB TBMs in main and connection tunnels. This line is 17 km long, starting in Uskudar and ending in 
Cekmekoy Sancaktepe station. Platforms and cross tunnels of all stations are excavated by NATM method. Connections between all 
stations are excavated by TBMs.
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Norwegian Tunneling Network visited Turkish Tunneling Society at June. First, the Norwegian committee visited 
Marmaray and obtained information on the project. Later, they visited Istanbul Technical University Mining Engineering 
Department and received information about ongoing projects. 

Norwegian Tunneling Society is planning to attend Tunnel EXPO Turkey in August and strengthen their relations with 
Turkish Tunnelers. 

norVeÇlİ Tünelcİlerİn Türkİye’ye İlgİsİ DeVam eDİyor

interest oF the norwegian tunnelers 

on turkey is growing

Norveç Tünelcilik Ağı (Norwegian Tunnelling Network) üyeleri 
Haziran Ayı içinde Tünelcilik Derneği’ne bir ziyarette bulundular. 
ziyaret kapsamında Norveç heyeti önce Marmaray’ı gezdi ve proje 
hakkında bilgiler aldı. Daha sonra heyet İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü’nü ziyaret ederek bölüm laboratuarları ve 
yürütülen projeler hakkında bilgiler aldılar.

Norveç Tünelcilik Ağı; Norveç Tünelcilik Derneği bünyesinde bulunan 
şirketlerin birbirleriyle olan iletişimlerini artırma ve projelerde ortak 

hareket edebilme amacıylakurulan bir organizasyondur. Norveç 
TünelcilikAğı’nda Norveç’te faaliyet gösteren bilim ve araştırma 
enstitüleri, mühendislik ve tasarım firmaları, danışmanlık firmaları, 
müteahhitler ve tedarikçi firmalar bulunuyor.

Dünya tünelciliğinde adından söz ettiren Norveç Tünelciliği bu yıl 
Brezilya’da düzenlenen Dünya Tünel Kongresi’nde yapılan oylama 
sonucunda Fransa ve Hollandayı geride bırakarak 2017 Dünya Tünel 
Kongresi’nin ev sahipliğini yapmaya hak kazanmıştı.Türkiye ile olan 

ilişkilere özel bir önem veren Norveç Tünelcilik Derneği,Norveç 
Tünelcilik Ağı üyesi şirketlerden oluşan kalabalık bir Norveç grubu ile 
Ağustos ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Tünelcilik Fuarı’na da 
katılarak Türkiye’deki tünelcilerlebiraraya gelecekler.

Fuar öncesinde çeşitli toplantılar ve ziyaretler için Türkiye’ye gelen 
Norveçli tünelciler, Tünelcilik Derneği’ni ziyaret ettiler. ziyaret 
kapsamında Norveçli Heyet ilk önce Marmaray Projesi’ni ziyaret etti. 
Marmaray Projesi, Gama-Nurol Ortaklığı Proje Müdürü ve aynı zamanda 
Tünelcilik Derneği üyesi Nurettin Demir tarafından kabul edilen heyete 
proje hakkında bilgiler verildi. Marmaray ziyaretinin ardından Norveç 
Heyeti İstanbul Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. Maden Mühendisliği 
Bölümü’nde Tünelcilik Derneği tarafından kabul edilen heyete güncel 
tünel projeleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği 
hakkında bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Dernek Başkanı Prof. Dr. 
Nuh Bilgin, Prof. Dr. Hanifi Çopur, Doç. Dr. Cemal Balcı ve Doç. Dr. Hakan 
Tunçdemirtarafından heyete Kazı Teknolojileri ve Maden Makineleri 
laboratuvarı, Mikrotünel Açma, Sondaj ve zemin Şartlandırma 

laboratuvarı ile Kaya Mekaniği ve Doğaltaş laboratuvarı gezdirilerek 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Norveçli tünelcilerle Türk tünelcilerin işbirliği geçen yıl Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen Tünel Teknolojisi Çalıştayı ile kuvvetlenmiş 
ve ilerideki işbirliklerin önünü açmıştı. Norveç Kralı V. Harald ve 
Kraliçe Sonja’nın himayesinde bakanlar ve işadamlarından oluşan 
Norveç Heyeti, 5-7 Kasım 2013 tarihlerinde Türkiye'ye Resmi ziyaret’te 
bulunmuşlardı. ziyaret kapsamında Çırağan Sarayı'nda Norveç Kralı 
tarafından bir resepsiyon verilmişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İstanbul Valisi Avni Mutlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın eşleriyle birlikte katıldığı 
resepsiyona özel davetlilerle beraber Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu 
üyeleri de katılmışlardı.Çalıştayın açılış töreninde konuşma yapan 
Norveç Kralı V. Harald; iki ülke arasındaki ticaretin gelişmekte olduğunu 
ancak potansiyelin çok daha yüksek olduğunu vurgulamıştı. Türkiye’nin 
küresel ve ekonomik bir oyuncu olarak rolünün Norveçliler tarafından 
farkında olduğunu belirterek, Türkiye’nin G-20 üyeliğine ve Norveç’in 
dünya ekonomileri arasında 23. sırada bulunduğuna dikkat çekmişti.
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hasan Denek 
mELEmoĞLu İNŞAAT İSTANbuL

ProF. Dr. yılmaz özÇelİk  
hACETTEPE ÜNIVErSİTESİ, mADEN mÜhENDİSLİĞİ böLÜmÜ, bEyTEPE-ANKArA

özET
Son yıllarda, özellikle zayıf zemin koşullarında açılan tünellerde, başarıyla uygulanan Boru Kemer yöntemi 
(BKy), ülkemizde de ilk defa İstanbul Metrosunda uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. yöntemin diğer 
bir uygulaması da dalaman-Göcek karayolu tünelinde gerçekleştirilmiştir. dalaman-Göcek karayolu tüneli 
dalaman-Fethiye karayolu Göcek mevkiinde bulunan yaklaşık 20 adet dik rampalı virajlı geçiş yoluna alternatif 
olarak geliştirilmiş bir tünel projesidir. yeni Avusturya Tünel Açma yöntemi (yATAy) ile açılmaya başlayan Göcek 
tünelinde yaşanan ciddi zemin problemleri sonucunda, BKy’ye geçilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

AbSTrACT
Recently, Umbrella Arch Method (UAM), applied successfully at tunnels especially driven in poor ground conditions, 
was applied in İstanbul Metro Project and taken good results in our company. dalaman-Göcek highway Tunnel 
was projected as an alternative way passing through the Göcek site has approximately 20 straight inclines of 
dalaman-Fethiye highway. Firstly, Göcek tunnel was driven by New Austrian Tunneling Method. After existing 
some serious problems in the ground, the UAM was applied at Göcek tunnel and taken good results.

Dalaman - göcek karayolu TünelİnDe Boru kemer 
yönTemİ uygulamaları Ve sonuÇları

applications and results oF uMBrella arch 
Method in dalaMan-göcek highway tunnel

1 GİRİŞ

Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, klasik tünelcilik 
yöntemlerinde, kaplama ve zemin iyileştirme tekniklerinde 
önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle zayıf zemin koşullarında 
ön kemerlendirmeli yöntemler (pre-vault, pre-lining tech-
niques) 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 Metrosunda kullanılmaya başlamıştır (leca vd., 
2003). 

Ön kemerlendirmeli yöntemlerden olan Umbrella Arch Yöntemi, 
ülkemizde ilk olarak İstanbul Metrosu II. Etap Projesinde 
Yenikapı tünellerinde uygulanmaya başlamıştır. Diğer bir 
uygulaması da Dalaman-Göcek karayaolu tünelinde olmuştur. 
Dalaman-Göcek Karayolu Tüneli Dalaman-Fethiye karayolu 
Göcek mevkiinde bulunan yaklaşık 20 adet dik rampalı virajlı 
geçiş yoluna alternatif olarak geliştirilmiş bir tünel projesidir.

Proje sayesinde, 5,5 km’lik yol 960 m’ye ortalama 35 dakika 
süren Göcek geçişi 5 dakikaya düşürülerek daha kısa ve emniy-
etli bir geçiş sağlanmış olacaktır.

Bu çalışmada, zayıf zemin koşullarında açılan Dalaman-Göcek 
Karayolu tünelinde uygulanan Boru kemer (Umbrella Arch) yön-
temi tanıtılmış, bu yöntemin seçilmesindeki etkenler irdelenmiş 
ve yöntemin sonuçları değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada izlenen yöntem aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;

i) Dalaman-Göcek Tünelinde yaşanan teknik problemlerin 
ortaya konulması.

ii) Yeni Avustuya Tünel Açma Yönteminin (YATAY) yetersiz 
kaldığı noktaların belirlenmesi.

iii) Türkiye’de sayılı projede uygulanan Boru Kemer Yönteminin 
tanıtılması, Göcek tünelindeki uygulamalarının incelenmesi, 
bu yönteme niçin gerek duyulduğunun ortaya konulması. 

iv) Elde edilen veriler ışığında, Boru Kemer yöntemi-
nin uygulanmasıyla amaçlanan hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığının irdelenmesi.

2 BORU KEMER (UMBRELLA ARCH) YÖNTEMİ

Ön kemerlendirmeli yöntemler ve zemin çivisi uygulamaları 
Boru Kemer (Umbrella Arch, Umbrella Vault)  ismi altında ilk 
olarak İtalya’da Caserta-Foggia demiryolu hattında bulunan 
4,2 km uzunluğundaki San Vitale tünelinde uygulanmaya 
başlamıştır. Bu tünel 150 m örtü kalınlığı altında, siltli-kil, kil-
marn, kireçtaşı ve kum içeren  zemin ortamında açılmıştır (leca 
vd., 2003).

Yumuşak zeminlerde açılan geniş kesitli tünellerde, tünel 
aynasının duraylılığını sağlamak amacıyla zemin çivisi (face 
bolting) adı altında bir destek elemanı geliştirilmiştir. Bu 
destek elemanının uygulanmasında, tünel aynasına önceden 
belirlenen çapta ve uzunlukta bir delik delinir, bu delik içine 

yine uygun kalınlıkta ve uzunlukta donatı yerleştirilir ve delik 
uygun kıvamda çimento enjeksiyonuyla doldurulur. Saplama 
donatısı olarak nervürlü tor çelik kullanıldığı gibi; yeterli çekme 
mukavemetine sahip, fiber glasslar da kullanılabilir. zemin 
çivisi uygulaması ilk olarak 1980’li yıllardan sonra İtalya’da 100 
m2’den büyük kesitli tünellerde kullanılmıştır (Denek, 2003).

Ülkemizde de ilk olarak, YATAY ile yapılan kazılarda, tünel içi 
deformasyonları ve yüzey oturmaları kabul sınırlarının üzerine 
çıkması sonucu İstanbul Metrosu II. Etap Projesi kapsamındaki 
Yenikapı şaftı tünellerinde uygulanmaya başlanmış ve olumlu 
sonuç alınmıştır. Bu sonuçlardan sonra Taksim bölgesinde 
yapılan tünel kazı çalışmalarında Fransız Sarayının altından 
geçilirken de bu yönteme başvurulmuş ve burada da başarılı 
sonuç alınmıştır (Kurt & Şimşek, 2002).

YATAY yöntemi kullanılarak açılmaya başlayan Göcek tüne-
linde de tünel aynasında yaşanan duraysızlık problemleri ve 
aşırı sökülmelerin önlenememesi sonucunda BKY yöntemine 
geçilmiş ve bu projede de başarılı sonuçlar alınmıştır. 

2.1 Boru Kemer Yöntemindeki Destekleme Çalışmaları

Boru Kemer yönteminde kullanılan destekleme elemanlarından 
bir kısmı klasik yöntemdekilerle aynıdır. Bunlar; bulon, çelik 
hasır, iksa, püskürtme beton uygulamalarıdır. Bununla bera-
ber uygulamada klasik yöntemdekinden bazı noktalarda 
ayrılırlar. Mesela klasik yöntemde bulonlar iksa aralığına 
homojen olarak dağıtılırken Boru Kemer Yönteminde şemsiye 
borularının bulunduğu alanlara çakılamazlar. Boru Kemer yön-
teminde kullanılan iksalarda da klasik yönteme göre farklılıklar 
bulunmaktadır. Boru Kemer yönteminde kullanılan iksalar o 
boru kemer periyodu içindeki genişlemeler göz önüne alınarak 
üretilirler, yerinde montajları da bu genişlemelere uygun olarak 
yapılır. Şekil 1’de Boru Kemer Yöntemindeki kazı, iksa, çelik hasır, 
püskürtme beton detayı verilmiştir. Ayrıca BKY her boru kemer 
periyodu sonunda ayna tek kat çelik hasırla ve püskürtme bet-
onla kaplanır (Denek, 2003).

Şekil 1. Boru Kemer yöntemindeki kazı, iksa, çelik hasır, püskürtme beton detayı

Boru kemer yönteminde, başlangıçta, şemsiye borularının 
çakılabilmesi için gerekli olan genişletme kazıları yapılır. Bu 
kazılar 3m’lik bir ilerleme içinde kesitin, normal tünel kesitinin 
50 cm dışına genişletilmesini amaçlar. Genişletme kazılarının 
yapıldığı ortam, zemin ise üç kademeli olarak yapılır, kaya 
ortamında yapılan genişletme kazıları iki kademelidir.
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Boru Kemer Yönteminde kazı uygulamaları, bir boru kemer 
periyodu ile sınırlıdır (Şek. 2). Göcek Tünelinde bir boru kemer 
periyodu 6 m olarak tespit edilmiştir. Kazılar üç kademeli olarak 
yapılır, ilerleme adımları 1,20 m’dir. Kazılar genişleme dikkate 
alınarak yapılır, her ilerleme adımında kesit tünel tavanında 5 
cm , sıfır kotunda yanlara doğru 3 cm genişler. Bu genişlemeler, 
boru kemer periyodunun sonunda tavanda 50 cm’ye, sıfır 
kotunda 30 cm’ye ulaşır. 

Boru Kemer Yönteminde kullanılan zemin çivileri kazı öncesi 
yüzey oturmalarını denetleyen destek elemanlarıdır.

Şekil 2. Bir boru kemer periyodu içinde şemsiye borularının görünümleri

Tünel aynasındaki duraysızlık problemlerinini önlenmesi 
için tünel aynasındaki zeminin içsel parametrelerini olum-
lu yönde artırmak gerekmektedir. Boru Kemer Yönteminde 
bunun sağlanması için aynaya zemin çivisi adı altında bir 
destek elemanı geliştirilmiştir. Bu amaçla tünel aynasına 9 m 
uzunluğunda, 100 baş aşağı eğimde, 8 adet (4 m2/adet), 12 adet 
(2,7 m2/adet), 16 adet (2 m2/adet), φ 130 mm delikler deli-
nerek içerisine φ 14 mm ST-3 donatı yerleştirilip deliklerin içleri 
enjeksiyon şerbeti ile doldurularak zemin çivileri çakılmaktadır. 
9 m boyunda olan kolonların 6 m’si kazı esnasında kırılır kalan 
3’m’si ise bir sonraki ilerleme turunda çakılacak zemin çivileri 
ile bindirme yapar.

Boru kemer yöntemindeki, ana destekleme elemanlarından 
biri de şemsiye borularıdır. Şemsiye boruları uygulamanın 
yapıldığı bölgede tünel aynasının çevresine 30 cm aralıklarla 
çakılır. Çapı φ 130 mm, eğimi 60-80 baş yukarı olan deliklere 
114 mm dış çapında et kalınlığı 6,3 mm olan çelik borular 
yerleştirilerek kazı yapılacak bölgenin üst kısmında boru-
lardan meydana gelen bir kemer oluşturulmuş olur. Çakılan 
borular 9 m uzunluğundadır, bindirme boyları 3 m’dir. Şemsiye 
borularının çakılması işleminden sonra, boruların içine enjek-
siyon ve enjeksiyon geri dönüş borusu yerleştirilir, boru ağzı 
enjeksiyon manşonu ile kapatılır ve boru çevresi alçı ile sıvanır. 
Boru içine enjeksiyon şerbeti verilmeye başlanır. Geri dönüş 
borusundan enjeksiyon şerbeti gelinceye kadar çimento enjek-
siyonuna devam edilir. Bu işlemle hem borunun içerisi hem de 
boru ile delik arasında kalan boşluk basınçlı çimento şerbeti ile 
doldurulmuş olur.

Şemsiye borularının iki önemli görevi vardır. Birincisi 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 etmesidir. 
Burada kirişin bir taraf mesnedi olan aynanın ne kadar kon-
solide edilebileceği ayrıca önem kazanmaktadır. İkinci önemli 
görevi ise tahkimatı bitmiş olan bölgede gelen yükleri tahki-
mat kabuğuna homojen şekilde yaymaktır. Şemsiye borularının 
tünel aynasındaki konumları, şemsiye borularının ve kaya 
saplamalarının üç boyutlu görünümleri sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 
4’de verilmiştir.

Şekil 3. Şemsiye borularının ve zemin çivilerinin tünel aynasındaki konumları

Şekil 4. Boru kemer yönteminde şemsiye boruları ve kaya saplamalarının üç boyutlu 

görünümleri

3 DALAMAN-GÖCEK KARAYOLU TÜNELİ

Dalaman-Göcek Otoyol Tüneli Muğla ili Dalaman İlçesi 
Dalaman-Fethiye karayolu Göcek mevkiinde bulunan yaklaşık 
20 adet dik rampalı virajlı geçiş yoluna alternatif olarak 
geliştirilmiş bir tünel projesidir (Şek. 5).

Şekil 5. Yer bulduru haritası

Proje sayesinde, 4,5 km’lik yol 960 m’ye ortalama 35 dakika 
süren göcek geçişi yaklaşık 5 dakikaya düşürülerek daha kısa ve 
emniyetli bir geçiş sağlanmış olacaktır.

Göcek tüneli imalat çalışmaları Mart-2005’te başlatılmıştır. 
Tünelin ilk 110 m’si Klasik Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemiyle 
açılmış; tünel tavanında ard arda oluşan aşırı sökülmeler tünel 
ilerleme hızını olumsuz yönde etkilemeye başlayınca Boru 
Kemer yöntemine geçilmiştir.

Tünelin Teknik Özellikleri:

� Toplam Uzunluk :  960 metre

� Tünel Genişliği : 12 metre

� Tünel Yüksekliği : 7,40 metre

3.1 Tünelin güzergahında karşılaşılan birimlerin, strati-
grafik, petrografik ve yapısal özellikleri

Yapılan incelemeler sonucunda, tünel güzergahı boyunca iki 
ayrı kayaç biriminin varlığı belirlenmiştir. Bunlardan ilki tünelin 
Dalaman ağzındaki melanj birimidir. Diğer kaya birimi de peri-
dotit bileşimli ofiyolitik kayaçlar olup, bunlar melanjın üzerinde 
şaryajlı olarak yer almaktadır (Şek. 6). Peridotitler, Dalaman 
tarafında melanjın üzerinde yer alırken, Göcek tarafında ise 
platform tipi karbonatlar (neritik kireçtaşları) üzerinde yine 
şaryajlı bir ilişki ile oturmaktadır.

Yüzey jeolojisi, petrografi ve yapısal jeoloji amaçlı gözlem 
ve ölçümler melanj ve peridotitler içerisinde önemli yapısal 
zonların varlığını göstermiştir. Bu yapısal zonlar boyunca gerek 
melanj, gerekse de peridotitler mekanik olarak yer yer ileri 
derecede ezilmiş, ufalanmış ve yapraklı milonit-ultramilonit 
haline gelmişlerdir. Ezilmiş ufalanmış kesimlerde peridotitik 
kayaçlar yaygın olarak serpantinite dönüşmüş ve hatta killeşmiş 
olup tünel açımı için duraysızlık oluşturabilecek ortamlar haline 
gelmiştir. Nitekim tünelin Dalaman ağzında yaşanan problem-
ler doğrudan melanj ile peridotitler arasındaki şaryaj zonunun 
geçilmesi sırasında yaşanmıştır. Yapılan çalışmalarda sahada 
4 adet büyük fay saptanmış olup, bu faylar boyunca gelişmiş 
olan ezik zonların problemli olabileceği tünel açım çalışmaları 
sırasında öngörülmüştür (Uz vd., 2005).

Şekil 6. Tünelin Dalaman ağzının genel plan görünümü

İnceleme alanında belirlenen yapısal unsurları şu başlıklar 
altında toplamak mümkündür.

1. Şaryajlar (bindirme fayı)

2. Faylar

3. Eklem ve çatlaklar

Buna göre, Göcek ağzından itibaren Dalaman ağzına doğru tes-
pit edilen yapılar ve kaya türleri şöyle sıralanabilir.

� Tünelin Göcek ağzından itibaren 60 metrelik mesafede 
sağlam peridotitler geçilmiştir.

� Yaklaşık 65. metrede bir fay kesilmiştir.

� Faydan itibaren yaklaşık 32 metre ezik bir peridotit-serpan-
tinit biriminde ilerlenmiştir.

� Daha sonra 132 metre devamlılıkla orta derecede sağlam 
bir peridotit-serpantinit zonunda ilerlenmiştir

� Bunu takiben kalınlığı yaklaşık 38 metre olan yeni bir ezik 
zona girilmiştir. Bu ezik zon bir faylı dokanakta bitmiştir. Bu 
fay tünelin Göcek ağzından yaklaşık 250. metresinde yer 
almaktadır.

� Daha sonra, bunu takiben 246 metre boyunca orta sağlam 
peridotitlerde ilerlenmiştir.

� Bu zonun bitiminde, tünelin Göcek ağzından itibaren 
yaklaşık 520. metresinde yeni bir fayla karşılaşılmıştır.

� Faydan itibaren 35 metre kadar ezik bir zon geçilecektir.

� Daha sonra 40 metre kadar orta sertlikte bir peridotit-
serpantinit biriminde ilerlenmiştir (Şek. 7)

� 46 metrelik bir ezik zon bu orta sağlamlıktaki kesimi izle-
mekte olup bu ezik zon tünelin Dalaman ağzındaki melanj 
ile peridotit arasındaki şaryajlı dokanakta bitmiştir.

� Daha sonra tünelin Dalaman ağzına kadar, yaklaşık 200 
metrelik bir mesafede melanj birimi yer alır. Bu birim old-
ukça ezik, dayanımsız, makaslanmalı ve milonitik özellikte-
dir.

Şekil 7. Tünel aynasında karşılaşılan pridotit-serpantinit biriminin yakın plan görünü-

mü

3.2 Tünel açımı sırasında yaşanan problemler

YATAY uygulamasıyla açılmaya başlayan tünelin Göcek ağzında 
sağlam zemin koşullarında ilk ay 60 m ilerleme sağlanmıştır. 
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Tünelde herhangi bir duraysızlık problemi yaşanmamıştır. Daha 
sonra bir fay zonu içine girilmiş ve tünel aynasında ciddi 
zemin problemleri (tünel tavanında görülen aşırı sökülme 
davranışı, tünel aynasında ve tünel omuz hizasına kadar olan 
kısımlarda blok duraysızlıkları, zemindeki suya bağlı akmalar, 
blok kaymaları ve boşalmalar) yaşanmaya başlamıştır. Bu prob-
lemlerin aşılması için YATAY içinde çözüm arayışı içine girilmiş, 
her iki iksa ilerlemesinde enjeksiyonlu boru süren çakılmış, 
ancak tünel tavanında oluşan boşalmalar engellenememiştir.
zemindeki bu bozulmalardan dolayı ikinci ay ilerleme 30 m’ye 
üçüncü ay 20 m’ye düşmüştür. Bu süre içinde tünelde 3 defa 
göcük olmuş, her bir göçük ortalama 18 gün iş kaybına sebep 
olmuştur. Yaşanan olumsuzluklar proje yöneticilerini yeni bir 
yöntem arayışı içine sokmuş ve daha sonra alınan kararla 
tünelin Göcek kısmında Boru Kemer Yöntemi uygulamasına 
geçilmiştir. Tünelin Dalaman ağzı da Boru Kemer Yöntemiyle 
açılmaya başlamış ve tünel kazıları tamamlanıncaya kadar aynı 
yöntemle devam edilmiştir.
3.3 Göcek tünelinde boru kemer uygulamaları
Tünelde Boru Kemer Yöntemi imalat adımları aşağıdaki gibidir:
1. Şemsiye Borularının çakılabilmesi için gerekli olan 

genişletme kazılarının yapılması, (Göcek tünelinde 
genişletme kazıları 40 cm olarak belirlenmiştir.)

2. Genişletme kazıları tamamlandıktan sonra, bir delgi plat-
formu oluşturmak amacıyla, tünel aynasının çelik hasır ve 
püskürtme beton kullanılarak kapatılması.

3. Şemsiye borularının ve zemin çivilerinin yerlerinin proje-
sine uygun şekilde tespit edilip işaretlenmesi. 

4. Şemsiye borularının ve zemin çivilerinin delgi işleminin 
tamamlanması.

5. Şemsiye borularının ve zemin çivilerinin donatılarının 
yerleştirilmesi ve enjeksiyon işleminin tamamlanması (Şek. 
8.)

Şekil 8. Tünelin Göcek ağzında şemsiye borusu ve zemin çivisi yerleştirme işlemi

6. Enjeksiyonu tamamlanmış aynada şemsiye borularının alt 
kısmından üst yarı kazılarına başlanması, kazılan kısımların 
iksa, çift kat çelik hasır ve püskürtme beton destek 
elemanlarıyla desteklenmesi (Göcek tünelinde üst yarı kazı 
adımları iki kademe olarak tespit edilmiştir. Kazılar hidrolik 
kırıcılı makinelerle, pasa nakli lastik tekerlekli yükleyicilerle 
yapılmıştır. Her bir kazı adımında tünel tavanında projesine 
uygun şekilde genişleme yapılarak, bir sonraki Boru Kemer 
döngüsüne hazırlık yapılmıştır)

7. Üst yarıda Boru Kemer döngüsünün tamamlanması (Göcek 
tünelinde bir Boru Kemer döngüsü 6 m olarak tespit 
edilmiştir.)

8. Üst yarı kazısı tamamlanan kısımlara kaya bulonu 
uygulamasının yapılması.

9. Üst yarı ilerlemesini yaklaşık 30 m geriden takip edecek 
şekilde altyarı kazılarının yapılması (Göcek tünelinde altyarı 
kazıları üç kademede yapılmıştır.)

4 SONUÇLAR
Bu çalışmada, Dalaman-Göcek Tüneli kazı çalışmalarında 
yaşanan problemler ortaya konulmuş, daha önce uygula-
nan YATAY’ın yetersiz kaldığı noktalar belirlenmiş, YATAY’dan 
sonra uygulamaya başlayan Boru Kemer Yöntemi tanıtılmış, 
Göcek Tünelindeki uygulamaları incelenmiş ve sonuçları 
değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edi-
len bu sonuçlar, aşağıda sıralanmıştır:
1. YATAY kullanılarak açılmaya başlayan tünelin Göcek 

ağzında tünel tavanında ciddi boşalmalar ve buna bağlı iş 
kayıpları olmuş, YATAY içindeki uygulamalar bu problem-
lerin aşılmasında yetersiz kalmıştır.

2. Boru Kemer Yöntemine geçildikten sonra bu problemler 
aşılmış, tünel tavanında ve aynasında daha önce görülen 
zemin davranışları kontrol altına alınmıştır.

3. Boru Kemer Yöntemine geçildikten sonra, tünel ilerleme 
hızlarında %80 lere varan artışlar kaydedilmiştir.

4. Tünel kazı çalışmaları sırasında, tam emniyetli bir çalışma 
ortamı sağlanmış, zemin davranışından kaynaklanabilecek 
olası iş kazaları engellenmiştir.

5. Tünelde kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmış 
kısımlarda herhangi bir deformasyon problemiyle 
karşılaşılmamıştır.

6. zemin çivileri yapılan enjeksiyonlarla, ayna konsolidasyo-
nunu ve duraylılığını sağlayarak, tünel aynasında bir emni-
yet topuğuna ihtiyaç bırakmamıştır. 

7. Şemsiye boruları uygulama aşamasında perfore edilerek, 
boru içerisine yapılan enjeksiyon şerbetinin zemine de 
nüfuz etmesi sağlanmıştır. zemine nüfuz eden çimento 
şerbeti sayesinde çatlak sistemleri doldurulmuş ve daha 
önce görülen blok duraysızlığı davranışları engellenerek, 
şemsiye borularının daha etkin çalışması sağlanmıştır.

8. Boru Kemer Yöntemine geçildikten sonra tünel birim mal-
zeme maliyetlerinde %15 oranında artışlar olmuş, ancak 
malzeme maliyetlerindeki bu artış, tünel ilerleme hızlarının 
artmış olması ve göçüklerle oluşacak iş kayıplarının 
önlenmiş olması sebebiyle dengelenmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında, günlük maliyetler karşılaştırıldığında da Boru 
Kemer yönteminin daha avantajlı olduğu görülecektir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan proje kapsamındaHasköy-Kasımpaşa bağlantısının E-5 yolu 
ile entegrasyonunu, şehir dokusunu değiştirmeden sağlamak amacıyla 
yapımına karar verilen Kasımpaşa-Sütlüce Tüneli’nde her iki tüpte de 
ışık göründü.

Kasımpaşa tarafında Turabi Baba Caddesi’ni, Sütlüce tarafında ise 
Okmeydanı Caddesi’ni birbirine bağlayacak olan Kasımpaşa–Sütlüce 
Tüneli’nde ilk ışık Güney Tüp’te1 Haziran 2014 tarihinde görülmüştü. 
GüneyTüp’tekibirleşme nedeniyleUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı lütfi Elvan’ın katılımıyla‘Işık göründü’ töreni düzenlenmişti. 
Törende yaptığı açıklamada Elvan, “"Doğu ile Batıyı birleştiren, 8 bin 
500 yıllık geçmişe sahip, kültürel çeşitliliği ve tarihi dokusuyla ön 
plana çıkan İstanbulumuzun böyle bir eseri kazanması bizler açısından 
önemli. Özellikle Birinci Çevreyolu'ndan Kasımpaşa, Karaköy, Taksim, 
Şişli güzergahına gitmek isteyen vatandaşlarımız çok daha rahat bir 
şekilde artık bu tüneli kullanıp buralara ulaşma imkanına kavuşacak. 
İnşallah önümüzdeki yıl mart ayında her iki tüpümüzün de tünelimizin 
de açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

1.300 m uzunluğa sahip olan Güney Tüp’teki birleşmenin ardındanKuzey 
Tüp’te de 19 Haziran 2014 tarihinde ışık göründü. 27 Şubat 2012 
tarihinde Hasköy portalından girilerek yapımına başlanan 2.600 m 
uzunluğundaki çift tüp Kasımpaşa–Sütlüce Tüneli’nde her iki tüpte 
de birleşmeler tamamlandı.Tünellerdeinvert ve kemer beton kaplama 
işlerine devam ediliyor.

7 Aralık 2010 tarihinde ihale edilen ve Makyol İnşaat’ın kazandığı 
“Beyoğlu, Kasımpaşa Hasköy Caddesi Yol Rehabilitasyonu Yapım İşi” 
ile Sütlüce-Kasımpaşa arasında tek gidiş-geliş olarak hizmet veren 
ve dar sokaklardan geçerek yoğun trafik içeren hattın, bir kısmının 
tünel yapılmak suretiyle çift şeritli hale getirilmesi amaçlanıyor.
Bölge trafiğini rahatlatacak ve seyahat süresini kısaltacak olan 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 pro-
jenin 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.Tünel projesi-
yle 1.Çevreyolu – Hasköy – Kasımpaşa – Şişhane – Unkapanı yolu ile 
Eminönü – Aksaray bağlantısına düzgün bir geometri ile bağlanması 
hedefleniyor.

Istanbul Metropolitan Municipality Transportation Planning Directorate prepared Haskoy-Kasimpasa Connection Project in order 
not to change the texture of the city. Excavation works of the both tubes have been completed.

After connecting the South tube, Construction Company has also finished the north tube at 19th June 2014. Construction of both 
tubes having total 2600 m length started at 27 February 2014 from Haskoy portal. Currently, the final lining works are continuing. 

kasımPaşa-süTlüce  Tünelİ’nDe ışık görünDü

kasiMpasa sutluce tunnel 
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arTık Temsa İş makİnaları Bİr Türk - jaPon orTaklığı

teMsa construction eQuipMent BecaMe a 
turkish- japanese joint Venture

Temsa Construction Equipment divided its shares by 51% - 49% between Sabanci and Marubeni groups. In a press 
conference organized by the two companies, they announced the changes to the media. After signing the documents 
of partnership, they explained their growth plan. 

Temsa Construction Equipment is one of the biggest companies in their sector. This company is a part of Sabanci 
Holding Association Temsa Global. From now on, they will continue with their new partner, Japanese Marubeni Group.

Türkiye iş makinaları sektörünün önde gelen şirketlerinden Temsa 
İş Makinaları, çoğunluk hissesi Sabancı Holding iştiraki olan Temsa 
Global’e ait olmak üzere, Japon Marubeni Grubu ile ortaklık oluşturarak 
yoluna devam edecek.

Sabancı ve Marubeni Gruplarına ait iştirakler,  Temsa İş Makinaları’nda 
%51-%49 hisse ortaklığına girdiler. Her iki grubun üst düzey 
yöneticilerinin katıldığı bir basın toplantısıyla, Temsa İş Makinaları’nın 
hisse yapısındaki değişiklikler medya mensupları ile paylaşıldı. Ortaklık 
sürecini karşılıklı imzaların atılması ile tamamlayan iki şirketin 
yöneticileri, bu toplantıda değişim ile şirketin büyüme vizyonunu 
açıkladı

Geleceğe Dönük Atılan Dev Adım

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Pekarun ortaklığa ilişkin 
yaptığı açıklamada: “Geçen yıl Mart ayı sonu itibariyle Temsa İş Makinaları, 
Temsa Global bünyesinden ayrılarak yeniden yapılandırılmıştı. İş 
kollarına doğru odaklanılması ve etkin yönetimlerinin sağlanması amacı 
ile atılan bu adımdan sonra Temsa İş Makinaları; hem pazar payında 
önemli kazanımlar elde etti, hem de geleceğe dönük büyüme planlarını 
oluşturdu. Şimdi de yapılandırmanın ikinci adımı olarak, 65 ülkede 
birçok alanda faaliyet gösteren ve iş makinaları sektöründe uluslararası 
distribütörlükleri olan Marubeni ile ortaklık gerçekleştirilmiştir. Sabancı 
ve Marubeni'nin ortak yönü, uzmanlığı ve rekabet avantajı olan işlere 
yatırım yaparak sürdürülebilir büyümek. Bu odakla, birlikte İş Makinaları 
pazarında fark yaratacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Geleceğine Japonya’dan Gösterilen Güven

Marubeni Grubu İş Makinaları Departmanı Genel Müdürü Bay Jiro 
Itai yaptığı değerlendirmede: “Marubeni 1980’lerden beri Komatsu 
marka iş makinalarını Türkiye’ye ihraç etmektedir ve Türkiye iş 
makinaları sektörünün yüksek potansiyeline büyük önem vermektedir. 
Biz Marubeni olarak, bu ortaklık ile Temsa İş Makinaları’na daha fazla 
değer katacağımıza ve bu iş alanındaki tecrübelerimiz ile Komatsu 
müşterilerinin memnuniyetlerini arttıracağımıza inanıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Hedef 1 Milyar Lira

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cevdet Alemdar bu ortaklığın şirkete 
ve Türkiye'ye kattığı değeri şu sözlerle açıkladı: "Temsa olarak 30 yılı 

aşkın süredir Komatsu markasının distribütörlüğünü yapmaktayız. Ek 
olarak, iş makinası tamamlayıcı ekipmanı olan çelik kova üretimini de 
ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Endüstri ve tarım alanlarında, İtalyan Dieci 
ve OMG markalarının da distribütörüyüz. Türkiye geneline yayılmış bir 
satış ekibi ve bunu destekleyen Teknik Merkez’lerimiz ve 41 adet yetkili 
servisimiz bulunmaktadır. Bu ortaklık ile Marubeni'nin dünyadaki diğer 
iş makinaları distribütörlükleri ile aynı ağ içine katılarak, uluslararası 
ticaret fırsatlarımızı daha iyi değerlendirebileceğiz. Ayrıca şirketimiz 
oluşturmakta olduğumuz Teknik Merkezler ile satış sonrası hizmetler 
alanında büyümeye devam edecek. Hedefimiz, ciromuzu ikiye katlayarak 
1 milyar Tl seviyesine gelmektir."

Temsa İş Makinaları Hakkında:

Temsa İş Makinaları, iş makinaları ve maden makinaları üretiminde 
dünyanın lider markası Komatsu ile birlikte, Dieci ve Omg markalarının 
da distribütörlüğünü yürütmektedir.

1983 yılından itibaren distribütörlüğü yürütülen Komatsu, büyük iş 
makinaları üretimi ve teknolojisinde dünya lideridir. Temsa İş Makinaları, 
Komatsu’nun paletli ve lastikli ekskavatör, lastikli yükleyici, dozer, 
greyder, kaya kamyonu, forklift ve bekoloder makinalarını Türkiye, 
Azerbeycan, Gürcistan pazarlarına sunmaktadır. Temsa İş Makinaları, 
2014 yılında Komatsu Maden Grubu ile de distribütörlük anlaşması 
yapmıştır.

Temsa İş Makinaları; temsilciliğini yaptığı markaların satış ve satış 
sonrası servis hizmetlerinin yanı sıra kiralama hizmeti ve ikinci el 
satış ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Tüm bu 
hizmetler inşaat, madencilik, endüstri, çelik, seramik, ağaç sanayii, enerji 
gibi farklı sektörlerdeki müşterilere sunulmaktadır. İstanbul Merkez 
ofisi ve 13 ildeki satış ekibi, Ankara, İzmir’de Teknik Merkezleri ve 
tüm Türkiye’ye yayılmış 41 yetkili servisi ile müşterilerine ayrıcalıklı 
hizmetler sunmaktadır.

Temsa İş Makinaları, Sabancı Topluluğu'nun karlılık içinde büyüme 
stratejisine uygun olarak, iş kollarına doğru odaklanılması ve etkin 
yönetimlerinin sağlanması amacı ile Temsa Global bünyesinden 29 
Mart 2013 tarihinde ayrılmıştır.
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BeTon ankara 2014 Fuarı 
ankara’Da DüzenlenDİ

BeTON 2014 ORGANized iN ANKARA

The 6th Ready Concrete, Cement, Aggregate, Construction Technologies & Exhibition “Beton 2014 Ankara Fair” 
was organized by Turkish Ready Mixed Concrete Association at 17-19 April 2014. Minister of Environment 
and Urban Planning, IdrisGulluce inaugurated the fair. This meeting, which brought together the sectors 
of Civil Service, Ready Concrete and Aggregate, attracted intensive attention by Ankara inhabitants. 10000 
people visited the fair in Congresium Ankara in 3 days.  

Companies represented their state of the art products to the visitors during the fair as in the past years. 
Ready mixed concrete and cement equipment are presented to the construction and aggregate companies, 
as well as concrete plants, construction equipment, trucks and tugs, transit mixers, pumps, tooling, hoisting 
machines, various concrete chemicals, automation systems, tyre and fuel products and sectorial machines.

Türkiye hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce’nin açılışını yaptığı “Beton Ankara 2014 Fuarı” 
Ankaralılardan yoğun ilgi gördü. Bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen, 
inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerini 17 – 19 Nisan 2014 tarihlerinde 
Congresium Ankara’da buluşturan Fuar’ı 3 günde on bin kişi ziyaret etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin ziyarete açtığı “Beton Ankara 
2014 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları 
Fuarı”, inşaat ve hazır beton sektörüyle ilgili her kesimin buluştuğu 
ortak bir platform oldu. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık’ın 
ev sahipliği yaptığı açılış törenine Bakan Güllüce’nin yanı sıra Ankara 
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Türkiye’nin önde gelen firma 
temsilcileri katıldı. 

Fuar’da 50 firma ile 130 marka temsil edildi. Ankaralıların yoğun ilgi 
gösterdiği fuar ziyaretçi akınına uğradı. İnşaat, hazır beton, agrega 
sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, 
hizmet ve donanımların sergilendiği fuar, 3 günde on bin ziyaretçiyi 
ağırladı. 

Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat ve onun en temel kolu hazır beton 
ile ilgili sektörlerden birçok katılımcıyı aynı çatı altında buluşturdu. Fuar 
çerçevesinde ilk gün gerçekleştirilen Beton Yollar Semineri’ni başta 
çevre iller olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden akademisyenler ve 
üniversite öğrencileri takip etti. 

Beton yolların yapımının gösterildiği ve hem kullanım hem de ekonomik 
açıdan avantajlarının anlatıldığı seminerde başta Belçika – Wallonia 
Kamu Hizmetleri Yollar ve Köprüler Onursal Direktörü Raymond Debroux, 
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman, Gülsan Holding’ten 

Şahin İntepe ve Meko Akova yaptıkları sunumlarla katılımcıları 
bilgilendirdi. Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen Beton Semineri’nde 
ise Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turan Özturan, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Prof. Dr. Hulusi Özkul ve 
Prof. Dr. Yılmaz Akkaya beton tekniği ve betonun geçmişten günümüze 
gelişim yolculuğu ile ilgili değerli bilgiler verdiler. 

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen seminerleri, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye’nin önde gelen inşaat ve hazır beton firmalarından üst düzey 
yöneticilerin yanısıra akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu seçkin 
bir katılımcı profili takip etti. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
fuara katılımcılar son teknoloji ürünlerini ziyaretçilere sundu. Fuarda 
hazır beton ve çimento ekipmanlarının yanısıra beton santralleri, 
iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, kalıp 
sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomasyon sistemleri, lastik 
ve akaryakıt ürünleri, sektörel makineler başta olmak üzere çok geniş 
bir ürün yelpazesi beton ve agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına 
sunuldu. TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası ve Türkiye Müteahhitler 
Birliği tarafından desteklenen fuar; önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, 
Asya, Afrika ve Ortadoğu’dan çok sayıda profesyonel katılımcıyı ağırladı.

 Kaynak: www.thbb.org
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Sika Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında bilimsel ve 
teknolojik araştırmaların ortak olarak yapılması, uluslararası ve 
yerel ortamda bilgi paylaşımının sağlanmasına ilişkin işbirliği 
protokolü 5 Mayıs 2014'te İTÜ - Ayazağa yerleşkesinde imzalandı. 
Özel kimyasallar üzerine faaliyet gösteren Sika, 1910 yılında zürih’te 
kurulmuş, İsviçre kökenli bağımsız bir gruptur. Sika Grubu, 74 ülkede 
toplam 120 kadar üretim ve pazarlama şirketi bulunan bir dünya 
şirketidir. Bu şirketlerden birisi olan Sika Türkiye ise 20 yıl önce 
başladığı faaliyetlerinden bugün geldiği nokta itibariyle, tüm grup 
şirketleri arasında üretim, satış, insan kaynağı ve ar-ge açısından en 
önde gelen kuruluşlar arasında yer alıyor. 

Sika Yapı Kimyasalları Genel Müdürü Bora Yıldırım ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından 

imzalanan protokol; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 
bünyesinde yapılacak  olan bilimsel ve teknolojik çalışmalar 
kapsamında lisansüstü öğrencilerine staj imkanı sunulmasını ve 
ilgili tez konularında ortak laboratuvar imkanlarının kullanılarak 
deneylerin ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesini kapsıyor. Yapılan 
anlaşma gereği İlk aşamada yapısal güçlendirme sistemleri ve beton 
katkı teknolojileri alanları özelinde İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi bünyesindeki laboratuvarlarda çalışmalar 
gerçekleştirilecek. Konularında uzman akademisyenler ve Sika Ar-Ge 
ve teknik ekibinin oluşturacağı ortak güç ile hem sektöre hem de 
akademik çalışmalara yeni bir bakış açısı getirmesi bekleniyor. 
Anlaşmaya imza koyan taraflar; üniversite-sanayi işbirliğinin güzel 
bir örneği olacağına inandıkları bu ortak girişimin inovatif ve yararlı 
çalışmalar ortaya çıkaracağına emin olduklarını belirttiler.

sİka Türkİye Ve İsTanBul Teknİk 
ünİVersİTesİ arasınDa İşBİrlİğİ

cooperation Between sika turkey  
and istanBul technical uniVersity

Sika Turkey and Istanbul Technical University signed a cooperation protocol at 5 May 2014 in ITU Ayazaga campus, 
in order to cooperate in scientific and technological research, as well as knowledge sharing in local and international 
environments. 

Hardox, kendi ürün kategorisinde uluslararası pazar lideri olan SSAB’ın popüler aşınma plakası için marka adıdır. Aşınma plakası, damperli gövdeler, 
konteynerler ve kepçeler gibi uygulamaların kayalardan, kumdan, hurdalardan, minerallerden, atıktan ve diğer zararlı malzemelerden kaynaklanan 
muhtemelen en kötü zararlara dayanmasına olanak sağlar. 

1974’te dünyanın yapısal kabiliyetlere sahip ilk aşınma plakası olarak piyasaya sürülen Hardox zaman içinde geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Özel 
bir su verme işlemi ve daha dengeli alaşım kimyası, yüksek çelik kalitesine katkıda bulunur. Aşınma performansı, çatlak güvenliği ve deformasyon 
direncinin kombinasyonu, son kullanıcı uygulamalarının daha güçlü ve daha dayanıklı olmasına imkân tanır.

Hardox’un kararlı özelliklere sahip olması ve aynı işlevi her zaman yapabilmesi nedeniyle, işletmelerin faaliyetleri planlamasına izin veren aşınma 
ömrüne dair tahminlerde bulunmasını da mümkün kılmaktadır. Hardox Wearparts, 40’ın üzerinde ülkede 130’dan fazla merkeziyle aşınma parçaları 
ve aşınma hizmetlerinin önde gelen üreticisidir. 

SSAB, Gelişmiş Yüksek Dayanımlı Çelik  (AHSS) ve Aşınma Plakasında dünya lideri olup, 15 yıldır Türkiye’dedir. “Başarımızı, yani ürününüzün 
sadece 24-72 saat içinde sevk ve teslim edilebilmesini sağlayan, farklı çelik ürün sınıfları, kalınlıkları ve boyutlarının yanı sıra sabit stok seviyeleri 
bakımından iyi bir stok dağılımıdır.” diyor Türkiye SSAB İsveç Çeliği’nde Bölge Satış Müdürü olan lemi Özden.

Türkiye’deki konumunu sürekli olarak iyileştirme çabasıyla, SSAB, kapsamlı stok ve lojistik destek gibi çeliğin ötesine geçen yeni endüstri eğilimleri 
ve kolaylaştırıcı süreçleri öngörmenin yanı sıra hizmet de sunmaktadır. “Yıllar boyunca SSAB, ürünlerimizin hızlı ve zamanında teslimatlarını yapan 
Türkiye’deki güvenilir lojistik tedarikçilerinden oluşan geniş bir ağı oluşturmuştur. Sipariş ve ihtiyaçlarınıza dayalı olarak, optimum lojistik çözümü 
bulabilir ve taşımayı kendinizin ayarlamasına izin veren kapsamlı kaynakları sağlayabiliriz,” diyerek açıklıyor Özden.

harDoX-orıjınal serT Ve Tok aşınma Plakası

hardox-the original hard and tough wear plate

Hardox is a popular wear plate brand, owned by SSAB. Wear plates can be used in containers, shovels 
and dumper trucks. This product is used for protecting contact surfaces against wearing caused by 
rocks, sand, abrasive minerals, scrap and waste. 
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İskİ aVruPa 1. Bölge Tünel Projesİ  
(ayValıDere aTıksu Tünelİ)

istanBul water and sewerage adMinistration 
(iSKi) eUROPeAN AReA 1 TUNNeL PROJeCT

Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve zeytinburnu 
ilçelerinin atıksularını Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi’ne 
ulaştıracak olan Ayvalıdere Atıksu Tüneli’nde Ünal 
Akpınar İnşaat firmasıçalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından ihale 
edilen 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.

Proje; Çırpıcı Deresi ile Ayvalı Deresi’nin tam arasında 
yer alıyor. Bu derelerin civardaki atık suları almak 
için önceden yapılmış olan mevcut hatlar bulunuyor. 
Bu hatlar 1,60 ve 1,20 m çaplara sahip. Bu hatlarda 
bulunan borular atık suyu,yapımı devam etmekte olan 
Ayvalıdere Atıksu Tüneli’ne aktaracak ve hepsi arıtma 
tesisinde toplanacak. Şu anda kurulu olan sistemde 
kollektörler, atık suları toplayarak zeytinburnu'na 
taşıyor. Ancak tünel tamamlandıktan sonra 
kollektörlerin taşıdığı havzanın atıksuları, Bayrampaşa 
Otogar mevkisinden toplanarak Ayvalıdere Atıksu 
Tüneli ile zeytinburnu Çırpıcı Parkı’na kadar getirilecek. 
Burada projenin devamı niteliği taşıyan 2,8 m çapında 
ve 2 km uzunluğundaki Ayvalıdere Atıksu Tüneli-2 
ile atıksularKazlıçeşme’ye, oradan da mevcut atıksu 
kolektörü ile Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaşacak.

Uzunluğu 4.334 m, çapı 2,2 m olan Ayvalıdere Atıksu 
Tüneli günde 455.760 m3atıksuyu, arıtma tesisine 
ulaştırma kapasitesine sahip olacak.Civar bölgedeki 
1.038.930 kişiye hizmet edecek olan projenin 
tamamlanmasıyla zeytinburnu’nun koku probleminin 
giderilmesi bekleniyor.

Ünal Akpınar İnşaat tarafından yürütülen Ayvalıdere 
Atıksu Tüneli hattındatoplam 3 adet şaft bulunuyor. Bu 
şaftlardan 2 tanesinin kazısı Haziran 2014 itibariyle 
tamamlanmış durumda. Son son şaftta ise çalışmalara 
devam ediliyor. Çapı 3,05 m olan pasa basınçlı (EPB) 
tünel açma makinesi ile kazıya başlanılan bölümdeki 
örtü kalınlığı 9 metre iken bu rakam güzergah 
ilerledikçe 36 metreye kadar ulaşıyor. Makinenin kuyu 
dibinde kurulumu ve kazıya rahat başlayabilmesi 
amacı ile kazıya boru itme yöntemi ile başlandı. Bu 
yöntemde, kazı yapılacak alana yerleştirilen çelik 
borular pistonlar aracılığı ile ileriye doğru itildi ve 
açığa çıkan hafriyat dışarı çıkartıldı. Bu yöntemle 
yaklaşık 60 metrelik ön kazı alanı oluşturuldu. Bu 
sayede yapılan ilerlemeler ile TBM’in geri kalan 40 
metrelik aksamı dakuyu dibine yerleştirilip montajı 

tamamlandı ve TBM ile kazılara başlandı. Yaklaşık 100 
m uzunluğa sahip TBM ile ortalama günlük 16 m kazı 
yapılıyor.Haziran 2014 itibariyle yaklaşık 2.900m’lik 
kazı yapılmış durumda.

Bölgede daha önceleri yapılmış olan tünel 
çalışmalarında bazı göçükler meydana gelmiş. 
Ünal Akpınar İnaşat’ın tünel proje ekibi, bu konuda 
oluşturulan raporları inceleyerek proje öncesinde ön 
çalışmalarda bulundu. Yapılan sondaj çalışmaları ve 
analizlerle çıkan sonuçlar ışığında kazı çalışmalarına 
devam ediliyor fakat yerin altında işler aniden 
değişebiliyor.İlgili kurumlardan yeraltında bulunan 
yapılarla ilgili dökümanlar temin edilmesine rağmen 
çok eski zamanlara ait olan ve kaydı bulunmayan 
yapılarla, borularla ya da su geçişleriyle karşılaşabiliyor. 
Bundan dolayı Ünal Akpınar İinşaat ekibi her zaman 
hazırlıklı olarak çalışmalarına devam ediyor. Projede 
zemin ile alakalı sorunlarla karşılaşma ihtimali çok 
yüksek. Sorunları mimimuma indirmek için ilerleme 
esnasında zemini sağlamlaştırmak adına enjeksiyon 
işlemleri yapılmakta. Projenin risk oluşturan 
yönlerinden biri de kazı sırasında yeryüzünde 
bulunan yapıların herhangi bir zemin hareketinden 
dolayı zarara uğramaması. Binalara zarar gelmemesi 
için ise düzenli olarak zemin hareket ölçümleri 
yapılıyor. Ünal Akpınar İnşaat bu konuda oldukça 
hassas bir yaklaşım sergileyerek çalışmalara devam 
ediyor. Kazının ardındansegmentlerin yerleştirilmesi 
ve enjeksiyon çalışması, söz konusu güvenlik için 
çok önemli adımlar. Enjeksiyon yapıldıktan sonra 
genelde sorunlar minimum seviyeye indiriliyor. Hem 
kazı öncesinde hem de kazı sırasında zemin hareketi 
ölçümü yapılıyor. Eğer ölçümlerde risk oluşturacak bir 
hareket söz konusu olursa gerekli güvenlik önlemleri 
alınarak çalışmalar devam ediliyor.

Tünel çalışmalarında oluşabilecek gaz sızıntıları ciddi 
sorunlara neden olabiliyor. Gaz nedeniyle oluşabilecek 
sorunların önüne geçebilmek amacıyla TBM’in çeşitli 
bölgelerine gaz dedektörleri yerleştirilmiş durumda.
Bu dedektörler metan vekarbonmonoksit gibi tehlike 
oluşturabilecek gaz çıkışlarını kontrol etmektedirler. 
Olası bir sızıntıda ise sinyal vererek gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlamaktadırlar Ancak makineye takılı 
olan dedektörlerin yeterli olmaması durumunda 
seyyar dedektörler de yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Main purpose of the tunnel is to collect wastewater from Bayrampaşa, Esenler, Güngören, and 
Zeytinburnu districts and transfer it to the Yenikapi Wastewater Treatment Facility. UnalAkpinar 
Construction is continuing excavation on this project. 

The project tender put out by Istanbul Water and Sewerage Administration had a sewerage tunnel 
excavated by a TBM, 527 m collector with different diameters and 242 m pipe jacking. Total length of 
the tunnel is 5103 m. 

TBM working on this project has a 100 m total length and is advancing around 16 m per day. 2900 
m tunnel has already been completed until June 2014.

hazırlayan 
ALPEr ATAÇ - ÜNAL AKPINAr İNŞAAT ŞANTİyE ŞEfİ 
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İş makinaları, yapı elemanları, inşaat teknolo-
jileri ve tüm inşaat sektörünün günde-
mini belirleyen ANKOMAK Fuarı, ziyaretçi-
yle buluştu. Alanında Türkiye ve Avrasya 
Bölgesi’nin en önemli fuarı olan ANKOMAK,  
21-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde sektör profesyonellerini 
buluşturmak üzere ziyarete açıldı.

İki yılda bir düzenlenen ve yapıldığı her sene 
inşaat sektörünü önemli ölçüde etkileyen 
Uluslararası İş Makinaları, Yapı Elemanları ve 
İnşaat Teknolojileri Fuarı ANKOMAK  kapılarını  
30. kez açtı. ITE GroupPlc.’nin Türkiye Ofisi 
E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 
tarafından KOSGEB, Devlet 
Malzeme Ofisi, İstanbul Ticaret 
Odası, İzmir Ticaret Odası ve 
Türkiye Müteahitler Birliği desteği 
ile düzenlenen ANKOMAK 2014, 
35 bin metrekarelik alanda 
gerçekleştirildi. 30 yıldır düzenle-
nen fuara, bu yıl 250’nin üzerinde 
firma ve yaklaşık 500 uluslararası 
marka katılım gösterdi. Daha önce 
İstanbul Fuar Merkezi/CNR Expo’da 
gerçekleştirilen ANKOMAK’ın bu yıl 
yeni yerinde,Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’ndedüzenlendi.

İş makinaları ve teknolo-
jileri tünelcilik ve madencilik 
sektöründeyeraltı ve yerüstünde 
yoğun olarak kullanılıyor. Bu sek-
törlerde faaliyet gösteren ve 
Tünelcilik Derneği’ne üye olan 
firmalar da ANKOMAK’a katılım 
gösterdiler. Bununla birlikte 
Tünelcilik Derneği de fuarda hazır 

bulunarak Tünel Dergisi, ilk kez düzenlenecek 
olan Tünelcilik Fuarı ve dernek faaliyetleri 
hakkında ANKOMAK ziyaretçilerine bilgiler 
aktardı.

Bir önceki fuarda 80 farklı ülkeden profe-
syonel ziyaretçi ağırlayan ANKOMAK bu yıl 
da Avrasya bölgesinin iş makinaları yenilik ve 
fırsatlarını sunan uluslararası buluşma plat-
formu niteliğinde geçti. Özellikle Balkanlar 
ve Yakın Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 
Irak, Romanya, Bulgaristan ve İran’dan yoğun 
ziyaretçi katılımı gerçekleşti. Ayrıca, başta 
Kosova olmak üzere doğu Avrupa ülkelerinde 
de yapılan tanıtım ve işbirlikleri çerçevesinde, 

fuara bu bölgeden de yüksek oranda bir 
ziyaretçi katılımı olduğu tahmin ediliyor.

Birçok önemli markanın temsilciliklerinin yanı 
sıra Türkiye'nin çok önemli imalatçı firmalarının 
da yer aldığı fuar, 4 kapalı salon ve açık alanda 
düzenlendi.

İsmini ilk kurulduğu yer olan Ankara’dan alan 
ANKOMAK, 1993 yılında Türkiye’de ticaretin 
ve ekonominin kalbi olan İstanbul’a taşınma 
kararı almıştı. İstanbul, bulunduğu hakim 
coğrafi konum, sahip olduğu tarihi birikim, 
nüfus ve endüstrileşme seviyesiyle sadece 
Türkiye’nin değil aynı zamanda dünyanın en 
gözde ticari kavşak noktalarından birisidir.

ANKOMAK Fair, which sets the agenda for heavy construction equipment, building materials, construction technology and 
the construction sector as a whole, met its visitors at 21-25 May 2014 in TUYAP Fair Convention and Congress Center. 

Turkish Tunneling Society had a booth in the fair and informed its visitors about Tunneling Magazine and Tunnel EXPO 
Turkey. 

ankomak 2014 TüyaP Fuar Ve 
kongre merkezİ’nDe DüzenlenDİ

ANKOMAK 2014 ORGANized iN TUyAP FAiR 
conVention and congress center

www.ite-turkey.com 
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TerraTec TBm Türkİye’De

terratec tBM is in turkey

The buyer of the TBM is a Joint Venture amongst the 
parties of Gülermak, Kolin and Kalyon. The JV aims to 
construct a state of the art rapid transit line on top of the 
existing Istanbul Metro system. The new line consists of 
15 stations and will be 18 km long. This line is expected 
to enter in service by 2017. To facilitate the construction 
of the tunnels, the JV procured from TERRATEC a Ø6.56m 
EPB Tunnel Boring Machine. The TBM will equip a 
versatile CutterHead design to excavate Istanbul’s mixed 
geology which includes rock formations. The TBM is 
currently under production and it will complete the 
Factory Tests by end of August 2014. From there, it will 
be transported to Turkey and commence boring at site 
before end of the year.

TBM’in kesici kafası İstanbul’un kaya formasyonları da içeren karışık 
jeolojisine uygun olacak şekilde çok yönlü olarak tasarlanacak. Şuan 
için üretim aşamasında olan tünel açma makinesinin fabrika testlerinin 
Ağustos 2014 sonlarında tamamlanması öngörülüyor. Fabrika testlerinin 
tamamlanmasının ardından makine Türkiye’ye nakledilecek yıl sonunda 
kazıya başlamış olacak.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı; Mecidiyeköy’de mevcut metro 
istasyonu ile entegre olarak başlayarak, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe 
Alibeyköy bölgelerinden geçerek Edirnekapı Sultançiftliği hattına, oradan 
Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi üzerinden yeni hizmete açılan Mahmutbey-
Başakşehir hattına entegre olacak. İş ve yerleşim bakımından yoğun 
alanları tarayan hattın daha sonra Mecidiyeköy’den Kabataş’a kadar uza-
tılması da planlanıyor. Yaklaşık 18 km uzunluğundaki Metro Hattı ana hat 
tünelleri ve viyadükleri, delme, aç-kapa ve viyadük tipinde toplam 15 adet 
istasyondan oluşuyor. Hattın 2017 yılında servise açılması planlanıyor.

Kaynak: www.terratec.co

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı’nı 
yürütecek olan Gülermak-Kolin-Kalyon İş 
Ortaklığı tünellerin kazısında kullanılacak 
olan tünel açma makinesi için Terratec 
firmasına 6,56m çapında 1 adet Pasa 
Basınçlı (ePB) TBM siparişi verdi.
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ÇİFT kalkanlı roBBıns TBm 345 mPa İle 
yüksek Dayanım kazı rekorunu kırDı

roBBins heaVy duty douBle 
ShieLd CARVeS 345 MPA ROCK

In Fairfax, Virginia, USA, installation of a new water main 
met with more than the usual handful of challenges. 
Diabase rock exceeding 345 MPa (50,000 psi) UCS 
stopped an initial attempt with the first contractor 
using a modified Lovat-built Double Shield machine 
in its tracks. The obstacle required a new contractor, 
Southland, and a new machine. On May 8, 2014, a 2.2 
m (7.3 ft) Robbins Double Shield TBM broke through, 
completing 2.7 km (1.7 mi) of hard rock tunneling in a 
test of endurance and fortitude. In doing so, the small 
diameter machine has also set an unofficial North 
American record for excavation of high rock strengths 
in the 2 to 3 m (6.5 to 9.8 ft) TBM size class.

When the contractor was awarded work at the Corbalis 
to Fox Mill Water Main Project, they removed the stuck 
TBM at the 730 m (2,400 ft) mark, with the majority of 
tunneling still left to go.

The 2.68 km (1.66 mi) tunnel is part of a larger 3.44 
km (2.14 mi) scheme, approximately 762 m (2,500 ft) 
of which was open cut. The remainder of the tunnel 
required a TBM due to its depth and close proximity 
to highways, buildings, and other structures. Drill and 
Blast was prohibited due to the presence of two active 
petroleum lines running parallel to the tunnel and 
providing service to nearby Dulles Airport.

The record is all the more remarkable considering 
the history of the TBM. Originally built in 1999 for a 
Cleveland, Ohio sewer tunnel, the Corbalis to Fox Mill 
Water Main is the machine’s seventh project. After 
extensive research on the record, the only similar 
project found in North America was excavated by a 2.1 
m (7 ft) Robbins Double Shield in Montreal, Quebec, 
Canada. Bored in 1998, the St. Jerome Tunnel was 
excavated through rock at maximum strengths of 294 
MPa (42,600 psi) UCS.
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olması ve otoyol, binalar ve diğer yapılara 
yakın olması nedeniyle büyük bir bölümünün 
TBM ile kazılmasına karar verilmişti. Tünel 
güzergahına paralel olarak 2 aktif petrol 
hattının varlığı ve yakınlardaki Dulles 
Havaalanına hizmet vermesi nedeniyle 
delme patlatma yönteminin kullanılmaması 
düşnülmüştü. Marcantoni karşılaşılan 
zorluklarla alakalı şu açıklamalarda bulundu; 
“ Konumuz su geliri, faylar veya SAEMS gibi 
problemler olmadı. Konumuz tam olarak sert 
kaya kazısıydı. Makine sert kayayı kesmek 
için en son kapasitesinde çalıştı ve projeyi 
zamanında tamamlayabildik.”

Kayaç dayanımının yüksek olması yanlızca 
makine ekipmanını test etmekle kalmadı, 
çalışma koşullarını zorlaştrıcı ısının 
oluşmasına ve ekipmanın soğutulmasında 
zorlukların oluşmasına sebep oldu. 
Ekipmanlarda yaşanılan sıkıntılar ve normalin 
üstündeki keski aşınmalarına ragmen makine 
ilerlemesine devam edebildi. Toplamda TBM, 
10 işçiyle herbiri 10 saat olan çift vardiyada 
ortalama günlük 3,7-4,0 m ilerleme kaydetti.

Projede kullanılan Robbins TBM’in tarihine 
göz atıldığında elde edilen rekorun 
kaydedilmeye değer olduğu görülüyor. İlk 
olarak Clevland, Ohio’daki bir atıksu projesi 

için üretilen TBM, Virginia’daki içme suyu 
projesine kadar 6 farklı projede kullanılmıştı. 
Yedinci projesinde kırdığı rekor üzerine 
yapılan araştırmada sadece Kuzey Amerika’da 
Kanada’nın Montreal şehrindeki benzer bir 
projede 2,1 m çapındaki Robbins çift kalkanlı 
TBM’in kazısında rastlanıyor. 1998 yılındaki 
kazıda ST. Jerome Tüneli maksimum basınç 
dayanımı 294 Mpa olan kayada açılmıştı.

Kazısını tamamlayıp Fairfax bölgesine ulaşan 
Robbins TBM, Southland firması tarafından 
8. projede sert kayada tünel açmak üzere 
Atlanta, Georgia’ya taşınacak.

Projenin durdurulması sonrasında yeni 
müteahhit firma Southland, yeni bir TBM 
siparişiyle birlikte işe başladı. 2,2m çapında 
Robbins marka çift kalkanlı TBM ile sert 
kayada kazı yaparak 2,7 km’lik tüneli 8 
Mayıs 2014 tarihinde tamamlamayı başardı. 
Bununla birlikte küçük çaplı makine 2-3 m 
çaplı makineler sınıfında yüksek dayanımlı 

kaya kazısında gayri resmi olarak Kuzey 
Amerika rekorunun sahibi oldu.

Southland firmasının Proje Müdürü 
John Marcantoni, Kazdığımız kayaç birçok 
bölgede 345 Mpa’dan daha fazla dayanıma 
sahipti. Baştan sona kadar 1,890 m kazının 
tamamlanması yaklaşık olarak 1,5 yıl sürdü.” 

dedi. Müteahhit firma projeyi devralıp iş başı 
yaptığında tünelin 730. metresinde bulunan 
eski TBM’i dışarı çıkarıp kalan yerden kazıya 
devam etmişti.

Toplam uzunluğu 3,44 km olan projenin 2,68 
km’s, delme tünel, 762 m’si de aç-kapa olarak 
projelendirilmişti. Tünelin derinde açılacak 

Amerika Birleşik devletleri’nde Viginia eyaletinin Fairfax bölgesinde inşa edilmekte 
olan bir su projesi, karşılaşılan zorluklar nedeniyle durduruldu. Projeye başlayan ilk 
müteahhit; kazısında Lovat firması tarafından imal edilen çift kalkanlı makineyle 
serbest basınç dayanımı 345 MP a’a (50,000 psi) ulaşan diyabaz kayaçların 
kazısında sorunlar yaşadı.” olan bölümü “Projeye başlayan ilk müteahhit; Lovat 
firması tarafından imal edilen çift kalkanlı makineyle serbest basınç dayanımı 345 
MP a’la (50,000 psi) ulaşan diyabaz kayaçların kazısında sorunlar yaşadı. 
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Tünelcİlİk Derneğİ’nDen 
öDül Ve DesTek TeşVİklerİ

awards FroM turkish tunneling society

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.”

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.
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Tünelcİlİk Derneğİ üyelerİmİz

1. Nuh BİLGİN 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

-Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan

2. Hanifi ÇOPUR 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan 
Yardımcısı

3. Cemal BALCI 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman

4. Mücahit NAMLI 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan 
Yardımcısı

5. Yasin TORUN 
Torencon Ltd., Yönetim Kurulu 
Üyesi, Sekreter

45. Doğan Talu 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş., Yönetim 
Kurulu Üyesi

44. Öner Yılmaz 
Soner Temel Mühendislik İnş.
Tic.A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi

9. Ali Yüksel 
Yapı Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi

6. Fevzi AKSU 
İksa Yapı Kimyasalları, Yönetim 
Kurulu Üyesi

8. Ufuk Yavuz TÜMER 
MCI-Group Türkiye, Yönetim Kurulu 
Üyesi

49. İbrahim Ocak 
İstanbul Üni. Maden Müh. Bölümü, 
Yönetim Kurulu Üyesi

26. Özgür Savaş Özüdoğru 
E-Berk, Denetim Kurulu Üyesi, 
Başkan

86. Turgay Onargan 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Denetim 
Kurulu Üyesi

20. Deniz Tumaç 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Denetim Kurulu Üyesi

7. Yunus BAKIRDAL 
Konyaaltı İnşaat

10. Sertaç Tokcan 
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

11. Hikmet Anıl Yazıcı 
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

12. Utku Gümüş 
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

13. Musa Erdoğan 
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

14. Murat Karaçay 
E-Berk

15. Mustafa Yaşar 
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

16. Emin Kendirli 
Lisans Öğrencisi

17. Erdi İnal 
Lisans Öğrencisi

21. Emre Avunduk 
İstanbul Teknik Üniversitesi

22. Mustafa Ömür Sür 
Yertaş

27. Harun Otacı 
E-Berk

28. Utku Gürtekin 
E-Berk

30. Oktay Ekinci 
Devlet Su İşleri

30. Deniz Aydın 

Dicle Üniversitesi

31. İbrahim Yaroğlu 
Devlet Su İşleri

32. Cemil Demirer 
Devlet Su İşleri

33. Mehmet İpeksever 
Devlet Su İşleri

34. Emin Doğan 
Devlet Su İşleri

35. Nur Korkmaz 
Devlet Su İşleri

36. Türker Köymen 
Bekaert

37. İsmail Mehmet Yerlikaya, 
Bekaert

38. Mustafa Uyar 
Bekaert

39. Nazim Kahraman 
Devlet Su İşleri

40. Ali Akgümüş 
Devlet Su İşleri

41. Mehmet Akgün 
Devlet Su İşleri

42. Mehmet Semih Şit 
Öğrenci (İst. Üniv.)

43. Yücel Erdem 
Erer Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

46. Melih Dumlu 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

47. Muammer Çınar 
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

48. Oktay Çakmak 
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

50. Hasan Gerçek 
Bülent Ecevit Üniversitesi

51. Nuri Ali Akçın 
Bülent Ecevit Üniversitesi

52. Hakan Tunçdemir 
İstanbul Teknik Üniversitesi

53. Erdinç Demir 
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

54. Serdar Şavk 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

55. Murat Hızel 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

56. Cevdet Kurt 
Özgün Şirketler Grubu

57. Oktay Rauf Basa 
İçtaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş.

58. Meriç Yetiş 
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

59. Şener Kahya 
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

60. Orhan Zeki Dilmen 
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

61. Mehmet Fatih Semiz 
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

62. Aykut Eren 
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

63. Mehmet Han 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

64. Murat Şeker 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

65. İsmail Gündoğdu 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

66. Mehmet Eren 
Yıldız Tekn. Ün., Meslek Yük. Ok.

67. Muhammed Yılmaz 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

68. Zeynep Eroğlu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

69. Sinan Polat 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

70. Aslı Kadıhasanoğlu 
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

71. Mustafa Karakuş 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

72. Levent Tüysüz 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

73. Halil İbrahim Şahin 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

74. Osman Cihan Çiçekli 
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

75. İsmail Cihad San 
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

76. Hakan Mesci 
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

77. Volkan Kuruyer 
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

78. Seçkin Yarlıgaş 
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

79. Atakan Leventyürü 
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

80. Osman Sürmen 
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

81. Nail Akbulut 
Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

82. N. Ömer Bayraktaroğlu 
B-Yapı İnş. Ltd.Şti.

83. Orhan Yenigün 
Yüksel Proje-Emay İş Ortaklığı

87. Cemalettin Okay Aksoy 
Dokuz Eylül Üniversitesi

88. Kerim Küçük, Dokuz Eylül 
Üniversitesi

89. Vehbi Özacar 
Dokuz Eylül Üniversitesi

90. Ramazan Çomaklı 
İstanbul Teknik Üniversitesi

91. Melike Yıldırım 
Tünelmak

92. Serhat Köle 
Tünelmak

93. Mubin Ören 
Tünelmak

94. Kazım Yaşar Levent 
İksa Yapı Kimyasalları

95. Osman Erdoğan 
İksa Yapı Kimyasalları

96. Tuncer Bulut 
İksa Yapı Kimyasalları

103. Musafa Akgül 
NTF İnş.

104. İlyas Avcı 
Temelsu Uluslararası Müh. Hiz. AŞ.

105. Raşit Altındağ 
Süleyman Demirel Üniversitesi

106. Yıldırım Tan Özaydın 
İSKİ-YSE Yapı - Nas İnşaat Adi 
Ortaklığı

107. Müge İnanır 
GeoGrup İnş. San. Ve Tic. AŞ.

108. Gökhan Kara 
Ekol koz İnşaat

109. Mustafa Akça 
Alarko

110. Onur Kansu 
Alarko

111. Engin Tıkır 
FD Sondaj

112. Şahin Keskiner 
WFT İnş.

113. Serdar Ercan 
Ataç İnş. San. AŞ.-G. Hinteregger 
Söhre Baugesellschoft .

114. Tuncay Arıcı 
NTF İnş.

115. Feridun Büyükkırlı 
Ataç İnş. San. AŞ.-G. Hinteregger 
Söhre Baugesellschoft

116. Evren Bakır 
Ataç İnş. Ve San. A.Ş.

117. Mahmut Demir 
B. Ergünler Yol Yapı Ltd. Şti.

118. Vedat Ocak 
Özaltın İnşaat A.Ş.

119. Yavuz Selim Karakum 

120. Ekol Koz Mad. İnşaat San. 
Tic. Ltd. Şti.

121. Kemal Yılmaz 
Keyzemin Müh. İnş. Ltd. Şti.

122. Servet Demirdağ 
S.D.Ü Müh. Fak. Maden Müh. 
Bölümü

123. Nazmi Şengün 
S.D.Ü Müh. Fak. Maden Müh. 
Bölümü

124. Uğur Ateş 
Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

125. M.Demirhan Çelik 
Statkraft KKE.

126. Mikail Güneşaçar 
Statkraft KKE.

127. Yavuz Bekiroğlu 
Statkraft KKE.

128. Ömer Fettahoğlu 
Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

129. Hıdır Ayyıldız 
Tünelmak İş Mak. Ve Ekipmanları 
İmalatı

130. Hüseyin Akçal 
Tünelmak İş Mak. Ve Ekipmanları 
İmalatı

131. Hakan Sevdi 
ERKOM Ltd. Şti.

132. R.Bora Oygür 
ERKOM Ltd. Şti.

133. İsmail Hakkı Şık

134. Eyüp Polat 
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü

135. Cihan Ersoy 
Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.

136. Olgun Esen 
Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

137. Fatih Çatalbaş 
Zetaş Zemin Teknolojileri A.Ş.

138. Bilgin Kuşcu 
Miralis Tünel Tek. Mak. San. Tic. Ltd.

139. Rasim Berk Meray 
Miralis Tünel Tek. Mak. San. Tic. Ltd.

140. Altay Ertin 
Geo-Net Mühendislik ve Müşavirlik

141. Yıldıray Çelik 
İ.B.B. Raylı Sstem Müd.

142. Ahmet Önal 
İ.B.B. Raylı Sstem Müd.

143. Ahmet Rüfai Bilgin 
İSKİ Genel Müd. Atıksu İnşaat 
Daire Bşk.

144. Bahattin Bulut Albayrak 
İstanbul Ulaşım A.Ş.

145. Onur Kılıç 
İstanbul Ulaşım A.Ş.

146. Gözde Coşkan 
Dağcan A.Ş.

147. Mehmet Bağırcı 
Darenhes Pembelik Barajı

148. Mahmut Ragıp Turhan 
Projima Tünel A.Ş. 

149. Fatih Bektaş 
Projima Tünel A.Ş. 

150. Gökhan Sunu 
Ege Asfalt

151. Gökhan Sevim Duran 
Ege Asfalt

152. Özcan Altunkaya 
Sigma A.Ş. - Borege İnş. Ltd. Şti.

153. Hasan Aydın 
İzmir Büyükşehir Belediyesi

154. Aslan Kıranoğlu 
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

155. Mehmet Eşref Kurtoğlu 
İzmir Büyükşehir Belediyesi

156. İbrahim Uslu 
Koçoğlu İnş. A.Ş.

157. Abdullah Kürşat Erol 
Otoyol A.Ş.

158. Abdi Yılmaz 
Limak İnşaat

159. Gökhan Uz 
Cengiz-Limak-Mapa Kolin İş. Ort.

160. Veysel Salgıntaş 
Limak İnşaat

161. Hüseyin Akan Karan 
Cengiz-Limak-Mapa Kolin İş. Ort.

162. Bahtiyar Ünver 
Hacettepe Üniversitesi

163. Ali Başpınar 
Hitit İnşat Madencilik San. Tic. 
Ltd. Şti.

164. Muhammer Atasoy 
Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

165. Ali Çebi 
CMA Ovit

166. Mahmut Anlı 
CMA Ovit

167. Onur Ülgen 
CMA Ovit

168. Murat Okur 
Emay Müş.

169. Mehmet İlker Bozlar 
Emay Müş.

170. Baki Acil 
Cengiz Makyol ASL

171. Mümin Baykan 
Nurol-Yüksel-Özka-Doruk A.O.

172. Cüneyt Hüseyin Şentürk 
Nurol-Yüksel-Özka-Doruk A.O.

173. Gökhan Şimşek 
Çelikler Taah. İnş. San. A.Ş.

174. Hasan Baştan 
Yertaş İnş.

175. Mehmet Anar 
Yertaş İnş.

176. Şahap Bülent Baydar 
Yertaş İnş.

177. Hasan Alper Eryiğit 
Makyol İnş. A.Ş.

178. Alper Saraç 
Makyol İnş. A.Ş.

179. Alper Öztürk 
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

180. Zeki Arslan 
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

181. Yavuz Palakcı 
Statkraft-Norveç

182. Onur Metin 
Ekol Koz Maden İnş. Ltd. Şti.

183. Ersan Taşçı 
Erersa İnşaat

184. C. Cengiz Göztepe

187. Y. Gökhun Çetin 
Saudiarabian Airlines

188. Ömer Özkök 
C.İ.B. Adi Ortaklığı

189. Yavuz Bilgin 
EN-EZ İnşaat

190. Cumhur Yılmaz 
EN-EZ İnşaat

191. Muhammed Refik Kurtoğlu 
İBB

192. Muhammet Fahri Topatan 
Zirkonyum Madencilik İnşaat

193. Salih Göçmez 
Zirkonyum Madencilik İnşaat

194. Hüseyin Alp Güler 
Çelikler Holding

195. Oğuzhan Sebetçi

196. Ercan Kesim 
Çelikler Holding

197. Halil Akel 
Çelikler Holding

198. Süleyman Karagüzel 
Cengiz İnşaat

199. Gökhan Doğan 
Makyol İnş. A.Ş.

200. Muharrem Tezcan 
Cengiz-Makyol ASL Ovit Tüneli Adi 
Ortaklığı

201. Cemal Gülal 
Cengiz İnşaat

202. Orkun Er

203. Abdulgaffar Yetgin 
İstanbul Ulaşım A.Ş.

204. Kıvanç Mirhan Dinçel 
Yüksel-Emay Adi Ortaklığı

205. Murat Yıldırım 
İBB

206. Mert Karagolu 
Zirkonyum Madencilik İnşaat

207. Abdullah Fişne 
İstanbul Teknik Üniversitesi

209. Nadir Karahan 
Kartaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

210. Muttalip Buyraz 
YSE Yapı-Çelikler Holding

211. Serhat Kızılkaya 
YSE Yapı-Çelikler Holding

212. Abdullah Fettahoğlu 
Polat Elk. İnş. İth. İhr. A.Ş.

213. Selim Kantarcı 
Yapı-Tek A.Ş.

214. Ufuk Satılmış 
Yapı-Tek A.Ş.

215. Veli Ay 
Yapı-Tek A.Ş.

216. Kiyasettin Hefer 
Yapı-Tek A.Ş.

218. Önder Sayın 
ERKOM Ltd. Şti.

219. Ümit Kamil Uslu 
ERKOM Ltd. Şti.

220. Bilal Yüksel 
ERKOM Ltd. Şti.

221. Suat Ağırbaşoğlu 
ERKOM Ltd. Şti.

222. Suat Cengiz 
ERKOM Ltd. Şti.

223. Yaşar Fuat Yetkinler 
ERKOM Ltd. Şti.

224. Bedrettin Deniz 
ERKOM Ltd. Şti.

225. Sedat Yüksel 
ERKOM Ltd. Şti.

226. Tural Pınarbaşı 
ERKOM Ltd. Şti.

227. Koray Uzun 
ERKOM Ltd. Şti.

228. Şeref Süzen 
ERKOM Ltd. Şti.

229. Sinan Toper 
ERKOM Ltd. Şti.

230. Burak Bulutcan 
ERKOM Ltd. Şti.

231. Aytaç Bozkurt 
ERKOM Ltd. Şti.

232. Sadettin Sertaç Ustaoğlu 
ERKOM Ltd. Şti.

233. Mustafa Filiz 
ERKOM Ltd. Şti.

234. Emrah Özker Öztürk 
ERKOM Ltd. Şti.

235. Erdem Kavuncu 
ERKOM Ltd. Şti.

236. Kadir Eray Altundağ 
ERKOM Ltd. Şti.

237. Burcu Kader 
ERKOM Ltd. Şti.

238. Okan Yakan 
ERKOM Ltd. Şti.

239. Mehmet Ünlü 
ERKOM Ltd. Şti.

240. Ahmet Şen 
ERKOM Ltd. Şti.

241. Zekiye Gamze Alış 
ERKOM Ltd. Şti.

242. Önder Koçak 
ERKOM Ltd. Şti.

243. Mustafa Emre Ölmez 
Düzkar İşaat

244. Taylan Demir 
Sigma-YDA-Makimsan-Burkay 
İş Ort.

245. Mahmut Ulusoy 
Sigma-YDA-Makimsan-Burkay 
İş Ort.

246. Mehmet Beyaz Söyleyici, 
Düzkar İşaat

247. Hüseyin Doğan 
Düzkar İşaat

248. Şamil Doğrusoy 
Ünal Akpınar İnş.

249. Adil Kulakoğlu 
Ünal Akpınar İnş.

250. Gündüz Ökten 
İstanbul Teknik Üniversitesi

251. Volkan Vatansever 
İBB- Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

252. Suat Yıldız 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

253. Gurur Kalaycı 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

254. Hasan Karabiber

255. Hasan Denek 
Melemoğlu İnş.

256. Ferhat Kars 
Yüksel Proje Uluslar arası A.Ş.

257. Mehmet Kamil Şani 
Yüksel Proje Uluslar arası A.Ş.

258. Niyazi Şennazlı 
Fugrosial Ltd. Şti.

259. Süleyman Bilge Parlak, 
Fugrosial Ltd. Şti.

260. Özcan Yılmaz

261. Ülkü Ebru Yıldırım 
İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem 
Müdürlüğü

262. Mehmet Yağız

263. Mesut Emre Aymir 
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

264. Ömer Hüseyin Yeni 
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

265. Tevfik Hoş 
Dar Al Handasah (Vhair and 
Partners)

266. Ayhan Koçbay 
DSİ Gn. Md.

267. Selman Turan

268. Serkan Akdemir 
IC – İçtaş

269. Vahap Dilek 
IC – A

270. Faraz Shoaee Sarbanghali 
MRA İnşaat

271. Soner Ocak 
ZTM Mühendislik Müşavirlik 
Ltd. Şti.

272. Reşit Yücel Pilatin 
M. Kenan Kaya Müş. Ve Müh. 
Ltd. Şti.

273. Süha Abık 
Geoma Yerbilimleri Araştırma Müh. 
Ve Dan. Ltd. Şti.

275. Hakan Kırlıoğlu 
Feride Kırlıoğlu Patlayıcı Madde 
Ticareti

276. Cumali Kaydu 
TCDD Yol Daire Başkanlığı

277. Bahriye Yaman 
YMSK Joint Venture

278. Saffet Aslan 
YMSK Joint Venture

279. Mevlana Muhammed 
Alaloğlu 
YMSK Joint Venture

280. Korhan Demir 
YMSK Joint Venture

281. Timuçin Özbayır 
YMSK Joint Venture

282. Önder Yeşilçimen 
TK Müşavir Mühendisler

283. Fatih Yazgan 
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

284. Şafak Karataş 
Biskon yapı A.Ş.

285. Fahrettin Yıldırım 
TCDD Yol Daire Başkanlığı

286. Ömer Akarsu 
İnelsan İnşaat

287. Öncü Gönenç 
Yapı Merkezi

288. Mustafa Başar Arıoğlu 
Yapı Merkezi

289. Mehmet Hacıalioğlu 
STFA İnş. A.Ş.
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290. Gürkan Erdal 
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü

291. İbrahim Balaban 
Saudi Binladen Group – TDRS

292. Taylan Karabay

293. Hüseyin Işıl 
GCF-Peker İş Ort.

294. Abidin Türkay Ayten 
IGT Mühendislik Müşavirlik

295. Murat Arslan 
Çözüm Enjksiyon

296. Gökbora Akay 
Taisei

297. Melih Algan 
Geoma Yerbilimleri Araştırma Müh. 
Ve Dan. Ltd. Şti.

298. Eren Arıca 
TCDD

299. Koray Akçay 
Prota Mühendislik

300. Evren Poşluk 
TCDD

301. Samet Okay 
Saudi Binladen Group – TDRS

302. İsmail Bozanoğlu 
öğrenci (İst.Tek.Üni))

303. Merve Bulut 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
(Öğrenci)

304. Esin Şentürk 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
(Öğrenci)

305. Okan Su 
Bülent Ecevit Üniversitesi

306. Hasan Ali Mahrebel 
Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

307. Korkut Möroy 
Yüksel Proje

308. Zeynep Sertabipoğlu 
İstanbul Üni. Maden Müh. Bölümü

309. Hasan Eker 
Gümüşhane Üniversitesi

310. Niyazi Özgür Bezgin 
İstanbul Üniversitesi

311. Reşat Ulusay 
Hacettepe Üniversitesi

312. Tufan Dalkıran 
Altınok Müşavir Müh.

313. Ahmet Şentürk 
Afyon Kocatepe Üniversitesi

314. Ali Sarıışık 
Afyon Kocatepe Üniversitesi

315. Orhan Güler 
Mersin Üniversitesi (öğrenci)

316. Süleyman Kunter Kunt 
Mersin Üniversitesi (öğrenci)

317. Pınar Güner Cantekinler 
Unitek İnşaat

318. Levent Kurtuldu 
TK Müşavir Mühendisler

319. Süleyman Ergut 
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

320. Ferhat Şahinbaş 
Cengiz İnşaat

321. Nuri Çaykun Alpaslan 
Yıldız Teknik Üniversitesi

322. Olgay Yaralı 

Bülent Ecevit Üniversitesi

323. Mehmet Özdemir 
Tunga Limited

324. Talat Alp

325. Melih Geniş 
Bülent Ecevit Üniversitesi

326. Arif Halil Durukan 
DSİ 14. Bölge

327. Erol Adıgüzel 
2ER Proje Müşavirlik Proje 
Kontrollük ve Tic. A.Ş.

328. Onur Koç 
IGT Tunnelbau Gmbh

329. Deniz Akbay 
Süleyman Demirel Üniversitesi

330. Tamer Efe 
Süleyman Demirel Üniversitesi

331. Adnan Doğuç 
öğrenci (İst.Tek.Üni))

332. Ela Güner 
öğrenci (İst.Tek.Üni))

333. Ali Aslanbaş 
Özka İnşaat

334. İbrahim Atalay 
İSK Gen. Müd.

335. Mustafa Korkanç 
Niğde Üniversitesi

336. İsmail Güneş

337. Neşe Özbek

338. Bayezid Özden 
IGT Mühendislik Müşavirlik

340. Tunç Çalık 
Borusan Makine ve Güç Sistem A.Ş.

340. Aytuna Sayın 
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

341. Hakan Çınar

342. Ziya Karabulut 
Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. (Alko 
İnşaat)

343. Cihat Harupçu 
Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. (Şahin 
Harita)

344. Düzgün Eser Yılmaz 
Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

345. Murat Uzun 
Bozkuşlar İnşaat

346. Ceyhun Candaş Erbaş 
Bozkuşlar İnşaat

347. Tuncer Akıncıoğlu 
Çelikler Holding/YSE Yapı

348. Metin Yavuz 
Kuzey İnşaat A.Ş.

349. Onur Soylu 
Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

350. Murat Çıldır 
Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

351. Turan Borak 
Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

352. Evren Balak 
Bayburt Grup A.Ş.

354. Cemalettin Şahin 
Bayburt Grup A.Ş.,

355. Hayri Çolaker 
Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

356. M. Bülent Arıkan 
Zorgün İnşaat

357. Savaşhan Genç 
Zorgün İnşaat

358. Nevzat Umut Çelik 
Özgün Şirketler Grubu

359. Güven Denek 
Özka İnşaat 

360. Ahmet Oğuz Dikmen 
Soner Temel Mühendislik İnş.Tic.

361. Hamit Onur Soysal 
Ölçek Mühendislik Ltd.Şti.

362. Erdoğan Kamacı 
Kamacı İnşaat Mad. San. Ltd.Şti

363. Ahmet Besim Ertem 
Tüprag

365. Halil Murat, Soner Temel 
Mühendislik İnş.Tic. 

366. Umut Alkaç 
Kamacı İnşaat Mad. San. Ltd.Şti

367. Saim Bahadır Ergener 
Atlas Copco Makine İml. A.Ş.

368. Uğur Tunçer

369. Yiğit Genç

370. Erhan Ünlü 
Opak Madencilik

371. Meriç Deyiş 
Sisray Ltd. Şti.

375. Alper Ataç 
Ünal Akpınar A.Ş.

376. Kaan Yavuz 
Ünal Akpınar A.Ş

377. İlhan Tosun 
Ünal Akpınar A.Ş.

378. Enver Yavuz Sırmalı 
Nurol-Yüksel-Özka YDA İş Ort

379. Rohola Hasanpour

380. Yüksel Bozbaş 
Özgün Şirketler Grubu

359. Erkan Özkan 
Afyon Kocatepe Üniversitesi

381. Erhan Kömürcüoğlu 
Aksu İnşaat

382. Aşkın Atacan 
Yapı Merkezi

383. Anıl Eroğlu 
Özkar İnşaat

384. Murat Erbaş 
SPI FiberForce Makro Fiber 
Industry

385. Murat Sarıdede 
Çelikler Holding

386. Sinan Acun 
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

388 Ataç Başçetin 
İstanbul Üniversitesi

389. Alaettin Kılıç 
İstanbul Üniversitesi

390. Hamit Aydın 
Bülent Ecevit Üniversitesi

391. Ahmet Özarslan 
Bülent Ecevit Üniversitesi

392. Mehmet Altuğ Onaran 
Turyat İnşaat

393. Tuğçe Köse 
Emay Müş.

394. Hilal Öztürk 
Emay Müş.

395. Vedat Rasim Tatar 
Emay Müş.

396. Sebahattin Çıtır 
Emay Müş.

397. Mutlu Yücel 
Emay Müş.

398. Ekin Köken 
Bülent Ecevit Üniversitesi

399. Utku Sakız 
Bülent Ecevit Üniversitesi

400. Ömer Faruk Çapar 
Bülent Ecevit Üniversitesi

401. Çağrı Aldı 
Hema Endüstri A.Ş.

402. Muhammet Akkaş  

403. Sadullah Okumuş

404. Cenk Gümüş 
Altınok Müşavir Müh.

407. Kebire Kel 
MTA Batı Karadeniz Bölge 
Müdürlüğü

408. Bora Arslan 
Geodizayn Proje Mühendislik 
Müşavirlik

409. Ezgi Gülbar 
Geodizayn Proje Mühendislik 
Müşavirlik

410. Fatih Taşyılmaz 
Projima İnşaat A.Ş.

411. Hürriyet Akdaş 
Eskişehir Osmangazi Üniv.

412. Erdem Hidayetoğlu 
Makyol İnş. A.Ş.

413. Fethi Can Köse 
Makyol İnş. A.Ş.

414. Erdem Altaş 
Makyol İnş. A.Ş.

415. Deyvi Akkriş 
Atlas Copco Makine İml. A.Ş.

416. Hayrettin Baysal 
DSİ 3. Bölge Müdürlüğü

417. Sare Ayça Çimen

418. Emre Meriç 
Üniarge

419. Hasan Karataş 

ICC-Grup İnş. Tic. Ltd. Şti.

420. Yusuf Balatlı

421. Doğancan Aydoğmuş

422. Barış Berberoğlu

423. Ahmet Koyun 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

424. Mithat Kabaali

425. Ahmet Hamdi Deliormanlı 
Dokuz Eylül Üniversitesi

426. G. Gülsev Uyar Aldaş 
Hacettepe Üniversitesi

427. İbrahim Çavuşoğlu 
Gümüşhane Üniversitesi

428. İbrahim Ataöz 

ICA - İçtaş - Astaldi Ortaklığı

429. Numan Balaban 
Ege Grup İnş. Ltd. Şti.

430. Nurettin Pelen 

DSİ Gn. Md.

432. Ali Kuleli 
Akfen İnş. A.Ş.

433. Halil Yıldız 
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

434. İbrahim Halil Pakiş 
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

435. Kıvanç Aktan 

Zitron Türkiye

437. Bahadır Batır 
TCDD

438. Gökhan Göksel

439. Uğur Gani Sincar 
Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

440. Mustafa Tolga Öner 
Emay Müşavirlik

441. Emrah Şimdi 
STFA

442. Berke Bayraktar 
Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

443. Şevket Deveci 

ESA İnşaat

444. Mehmet Uran Unutmaz 
Cengizler Yol Yapı

445. İlyas Bekçi 
Ecetur İnşaat

446. Fatih Kara 
YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

447. Enes Kayahan 

Kalyon İnşaat

Tünelcİlİk Derneğİ kurumsal üyelerİmİz

18. YAPI MERKEZİ 
İnş. San. A.Ş.  
www.ym.com.tr

19. TÜNELMAK 
İş Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
www.tunelmak.com.tr

20. E-BERK 
Makine Metalurji İnş. Ltd.Şti. 
www.e-berk.com

21. BEKAERT 
İzmit Çelik Kord San ve Tic. A.Ş. 
www.bekaert.com

22. SONER 
Temel Mühendislik 
www.sonertm.com

23. GÜLERMAK 
Ağır San. İnş. Taah. A.Ş. 
www.gulermak.com.tr

87. İKSA 
İnşaat Katkı San. ve. Tic. Ltd.Şti. 
www.iksa.com.tr

88. HİTİT 
İnşaat ve Tic. Ltd.Şti. 
www.hititinsaat.com.tr

100. MİRALİS  
Tünel Teknolojileri Mak.Dan.San.Tic.Ltd.Şti.  
www.miralis.com.tr

101. TEKNİK YAPI 
Laboratuvarı Ltd.Şti. 
www.teknikyapilab.com

102. MEK YAPI 
End. Taah.Tic.Ltd.Şti. 
www.mekyapi.com

185. YOZGAT ÇÖZÜM 
Müh. San. Tic. Ltd. Şti. 
www.yozgatcozum.com.tr

186. LASPARSAN MAKİNE 
Kauçuk, Plastik, San. Tic. LTD. ŞTİ 
www.lasparsan.com

208. ARCAN MAKİNA 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
www.arcanmakina.com

217. ERKOM 
Ltd. Şti  
www.erkom.com.tr

274. GÜÇ GRUP 
Yapı İnşaat Hafriyat Müh. San. Tic. A.Ş. 
www.gucgrupyapi.com.tr

339. AYTEKİN 
İnşaat Endüstri ve Mühendislik A.Ş.

364. KAMACI YAPI 
İnş. Mad. San. Ltd.Sti

372. BABACAN KAUÇUK 
San. Tic. Ltd. Şti.  
www.babacanrubber.com

373. EGE ATLAS  
İş Mak. Yed. Par. Ser. Otom. İnş. Nak. Harf. İth. İhr. Ltd. Şti.  
www.egeatlas.com.tr

374. ARE  
Mühendislik Müşavirlik Eğitim ve Dış Tic. Ltd. Şti.  
www.aremuhendislik.com

405. FORTA  
Dış Ticaret İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.  
www.forta.com.tr

406. EGE KİMYA 
Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
www.egekimya.com

428. EFECTIS ERA AVRASYA  
Test ve Belgelendirme A.Ş.  
www.efectis.com

436. ZITRON  
Havalandırma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.  
www.zitron.com/english
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yAKLAŞAN ETKİNLİKLEr
upcoMing eVents

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

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR 
DEVELOPMENT AND INNOVATION IN 
GEOTECHNIC SAND TUNNELING 

www.gec.bg

15-17 EKİM 2014

THE BRITISH TUNNELLINGSOCIETY 
CONFERENCE ANDEXHIBITION 

www.btsconference.com

23-24 EYlÜl 2014

14th INTERNATIONAL CONGRESS

www.congres.aftes.asso.fr

13-15 EKİM 2014 

8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON GEOTECHNICAL ASPECTS OF 
UNDERGROUND CONSTRUCTION 
IN SOFTGROUND
www.is-seoul2014.org

25-27 AĞUSTOS 2014 

INTERNATIONAL TRADEFAIRFOR 
TRANSPORT TECHNOLOGY 
INNOVATIVE COMPONENTS, 
VEHICLES, SYSTEMS
www.innotrans.de

23-26 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

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

Dubrovnik (Croatia)
www.wtc15.com

22-28 MAYIS 2015

ISTANBUL CLEAN COAL FORUM

İstanbul, Turkey

www.cleancoalforum.org

27-28 MART 2015

ÜyELİK bAŞVuru formu
(bİrEySEL)

TÜNELCİLİK DERNEĞİ'NE 

İSTANBUL 

Derneğinize üye olmak arzusundayım. Dernek tüzüğünü okuduğumu ve tüm hususları kabul ettiğimi beyan ederim. Dernek 

tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Bilgilerim aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederiz. 

Adı Soyadı / Ünvanı :

TC Kimlik No  :

Tabiiyeti  :

Ana Adı  :

Baba Adı :

Cinsiyeti  :

Doğum Yeri  :

Doğum Tarihi  :

Eğitim Durumu  :

Mezun Olduğu Okul :

Çalıştığı Kurum  :

Mesleği  :

Adres :

Telefon :
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ÜyELİK bAŞVuru formu
(TÜzEL KİŞİLİK)

TÜNELCİLİK DERNEĞİ'NE 

İSTANBUL 

Derneğinize üye olmak arzusundayız.  Dernek tüzüğünü okuduğumuzu ve tüm hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz.  

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz. 

Kurum bilgilerimiz aşağıdaki gibidir. 

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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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



 Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com  �   111




