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SUnUş | introduction
Prof. Dr. Nuh bİLGİN

TÜNELCİLİK DErNEĞİ bAŞKANI

PrESidEnt oF turKiSH tunnElling SociEty

Değerli Okuyucular

Her başarının temelinde eğitim yatar. Bu nedenle bu sayımızda, 
tünelcilik konusunda yüksek lisans ve yüksek lisans üstü seviyesinde 
Dünya’daki  gelişmeler nasıl oluyor, ondan bahsedeceğim.

Bu konuda ilk adımlar 18 sene evvel Prof.Dr. S. Pelizza başkanlığında 
Italya’da Torino Politeknik de COREP çatısı altında atıldı. Şu anda 
program ITA’da (Uluslararası Tünelcilik Birliği) başkan yardımcısı 
Prof.Dr. D. Peila tarafından yürütülmektedir. Kurs ücret, 5000 Avrodur. 
Eğitim bir yıl teorik konular bir yıl da tez hazırlama şeklinde devam 
emektedir. Kursa daha önce yüksek lisans derecesine sahip kişiler 
katılmaktadır. Her konu Dünya’nın değişik yerlerinden gelen hocalar 
tarafından anlatılmakta ve tartışılmaktadır. Kurs dili İngilizcedir. On 
yıldır devamlı ders verdiğim bu kursda mezun olanların hemen iş 
bulduklarına ve yüksek mevkilere geldiklerine şahit oldum. Bunlardan 
birisi İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Mezunu 
Sayın Celalettin Ercan’dır ve halen Geodata’da Dudullu-Bostancı ve 
Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro hattı projelendirmesinde Proje 
Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Tünelcilik konusunda eğitim veren diğer önemli eğitim kurumu 
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, EPFL)’dır. Burada kurslar 2007 yılından 
beri Prof.Dr. J. Zhao başkanlığında yürütülmektedir. Kurs 4 modül 
halindedir ve modüllere fasılalarla devam etme imkanı vardır. Kurs 
ücreti tüm modüller için 18.000 CHF dir, unutulmaması gereken 
bir husus da her 4 ay için İsviçrede yaşam içi ayrıca bir 10.000 CHF 
ayrılması gereğidir.

Tünelcilik master kursları Fransa’da Fransız Tünelcilik Derneği 
(AFTES) ve Institut National des Sciences Appliquées de Lyon INSA & 
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’état - ENTPE, Lyon tarafından 
yürütülmektedir. Eğitim 5’er ay fasılalarla verilmektedir ve toplam 
ücret 15.000 Avrodur.

Diğer bir kurs İspanya’da İspanyol Tünelcilik Derneği (AESTOS) 
tarafından 10  modül altında yürütülmektedir, toplam ücret 9000 
Avro’dur.

Haydi darısı başımıza

Dear Readers

In this issue I will inform you about latest developments in the world 
on tunnelling education concerning postgraduate studies, since I believe 
that the education is one of the main factors in a success.

The first steps in this field were taken 18 years ago by Prf.Dr.S.Pelizza 
in Politecnico Di Torino under the patronage of COREP, now followed 
by Prof.Dr.D.Peila lecturer in the same institution and vice president of 
ITA. The course fee is 5000 Euros. The course is one year for theoretical 
studies and one year for practical studies and writing the thesis. The 
course language is in English. The students already heaving a master 
degree are accepted to this course and the lectures are given by different 
authorities coming from different countries. During my lecturing periods 
of 10 years in this course I witnessed student finding the jobs easily after 
their graduation. A typical example to this is Mr. Celalettin Ercan (a former 
student from İTU Mining Engineering Department) who is employed now 
in GEODATA as vice project manager responsible of planning Dudullu-
Bostancı and Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro projects.

The other important education center in this field is Swiss Federal 
Institute of Technology Lausanne (Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, EPFL, the director of the course is Prof.Dr.J.Zhao. The course 
is composed of 4 modules and it is possible to attend the modules 
in different times. The tuition fee is 18.000 CHF and it should be 
remembered that an additional living cost in Lausanne is 10.000 CHF 
for every 4 months.

Tunnelling courses in postgraduate level are carried out in France by 
French Tunnelling Society (AFTES) and Institut National des Sciences 
Appliquées de Lyon INSA & Ecole nationale des Travaux Publics de 
l’état - ENTPE. The course is folloved in two 5 months and tuition fee is 
15.000 Euros.

A similar course is opened in Spain by Spanish Tunnelling Society 
(AESTOS) in 10 different modulus. Tuition fee is 9000 Euros.

Hoping that these examples should be pioneering for us in Turkey.
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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 )

tünEl dErgİSİ 5. Sayıya KatKıda 
BUlUnan tünElcİlEr vE madEncİlEr
contributing PartiES

ISSN 2148-1768    İki ayda bir yayınlanır / Every other months

Temmuz-Ağustos / July-August 2014    Yıl / Year:1    Sayı / Nr: 5

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi
Turkish Tunneling and Underground Technologies Magazine

İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Nuh BİLGİN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fevzi AKSU

Genel Koordinatör 
Ufuk Yavuz TÜMER

Genel Koordinatör Yrd. Reklam, Halkla İlişkiler  
ve Tanıtım Sorumlusu 
Eşref YILDIRIM
esref.yildirim@tuneldergisi.com

Grafik Tasarım
Özlem YERLİKAYA

Çeviri
Can POLAT

Baskı Organizasyon
Artpres Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Altuntaş Apt. No:37
Kat:1 Seyrantepe/İstanbul
Tel: (0212) 278 80 76 Faks: (0212) 325 89 46
www.artpres.com.tr

Baskı
Portakal Baskı A.Ş.

Yönetim Yeri 
TÜNELCİLİK DERNEĞİ
Oruçreis Mahallesi Barbaros Caddesi Tekstilkent Sitesi A 
11 Blok 3.Kat No 48 Esenler İstanbul 
Tel   :  0 212 438 17 54 
Fax :  0 212 288 02 10 
info@tunelder.org.tr / www.tunelder.org.tr

HAZIRLAYAN | PREPARED BY

www.mci-group.com/turkey

www.tuneldergisi.com

Dr. Nuh Bilgin İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Dr. Hanifi Çopur İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Dr. Cemal Balcı İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Dr. Olgay Yaralı Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Dr. Ali Osman Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Dr. İbrahim Çavuşoğlu Gümüşhane Üniversitesi. Maden Müh. Bölümü

Dr. Melih Geniş Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Dr. Ömer Aydan Ryukyu University, Civil Engineering

Dr. Niyazi Özgür Bezgin İstanbul Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü

Dr. Mücahit Namlı İBB Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü

Z. Derin Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Mehmet Çapik Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Serdar Yaşar Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

Ş. Bülent Baydar Belkahve Tüneli, Yertaş İnşaat

Mustafa Yurt Kargı Barajı ve HES, Gülermak

Alper Öztürk Kargı Barajı ve HES, Gülermak

Volkan Balcı Kargı Barajı ve HES, Gülermak 

Uğur Ateş Kargı Barajı ve HES, Gülermak

Yavuz Selim Karakum Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli Ekol Koz İnşaat

Asaf Bulut Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli Ekol Koz İnşaat

İlyas Bekçi Melen Barajı, Ece Tur-Yöntaş Ortaklığı

Mahmut Anlı Melen Barajı, Ece Tur-Yöntaş Ortaklığı

Michael Mertens Dörken GmbH

Aytaç Alpat Aykomİnşaat

Hakkı Alpat Aykom İnşaat

Mustafa Uyar Bekaert

Güray Tüysüz Kapadokya Yeraltı Müzesi, Güray Müze

Sayra Çağdaş Kapadokya Yeraltı Müzesi, Güray Müze

Selim Buldak Kempar Makine

Öner Yılmaz Soner Temel Mühendislik

Sinan Kuku Soner Temel Mühendislik

Korkut Möroy Yüksel-Emay İş Ortaklığı

Derya Küçükertem Yüksel-Emay İş Ortaklığı

Murat Hızel Doğuş İnşaat

Mehmet Zengin Doğuş İnşaat

Barış Gazioğlu Kasımpaşa-Sütlüce Karayolu Tüneli, Makyol İnşaat

Ali Rıza Önkür Kasımpaşa-Sütlüce Karayolu Tüneli, Makyol İnşaat

Onur Soylu Esa İnşaat

Murat Kula Ayvalıdere Atıksu Tüneli, Ünal Akpınar İnşaat

Alper Ataç Ayvalıdere Atıksu Tüneli, Ünal Akpınar İnşaat

İlhan Tosun Ayvalıdere Atıksu Tüneli, Ünal Akpınar İnşaat

Iain Anderson Çayeli Bakır İşletmeleri

Ülker Verenel Efectis Era Avrasya

Göktuğ Kızılboğa Efectis Era Avrasya 

Ali Bayraktar Efectis Era Avrasya



kıtaları bİrleştİren 
en modern ulaşım altyapısı

www.avrasyatuneli.com

www.ym.com.tr www.skec.com

Bir aydan kısa bir süre içerisinde Türk ve İsveçli 
madencilik ve tünelcilik sektöründe faaliyet 
gösteren şirketler fikirlerini paylaşmak ve gele-
cekteki projelerden konuşmak üzere buluşu-
yorlar. Birlikte düzenlenecek olan bu toplantı 9 
Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İsveç Madencilik ve Tünelicilik Grubu, 
Türkiye’deki endüstri hakkında fikir sahibi 
olmak, halihazırda yapılan çalışmaları incele-
mek için Türkiye’ye geliyor. Konferans boyunca 
İsveç Grubu yöneticileri, Türkiye Madencilik 
Derneği Başkanı Mustafa Sönmez ve Tünelcilik 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuh Bilgin deneyim-
lerini ve bilgilerini paylaşacaktır. Buna paralel 
olarak Sandvik, Atlas Copco ve Nitro Consult 
yeni teknolojiler ve projeleri hakkında katı-
lımcıları bilgilendirecektir. İsveç Madencilik ve 
Tünelcilik Grubu 14 şirket dahilinde katılım yap-
mayı planlamaktadır: Atlas Copco, Bergteamet, 
Botnia Exploration, Drillcon, Midroc Electro, 

Nitro Consult, Petro Team, Sandvik, Sika, Stafsjö, 
Bergutbildarna, Xylem, Wassara ve EKN.

Türkiye’de yapılmakta olan büyük projeler 
yabancı yatırımcıların ilgisini oldukça çekmek-
tedir. Ayrıca İsveç’in bu konuda sahip olduğu 
uzun geçmişi ve tecrübesini Türk meslektaşları 
ile konferans çerçevesinde paylaşmak firmala-
rın öncelikli hedeflerindendir.  Dünya pazarında 
oldukça aktif olan İsveç şirketleri bu  gruba 
destek vermektedirler. 

İsveç Madencilik ve Tünelcilik Grubu (SMTG)

İsveç; Avrupa’da yeraltı madenciliği ve teknolo-
jisinde lider konumundadır. SMTG üyeleri sahip 
oldukları beceri ve deneyimleri ile madencilik 
ve tünelcilik endüstrisine teknoloji, ürün ve 
servis hizmeti sağlamaktadır. SMTG’nin amacı 
maden ve tünel çalışmalarına hız kazandırmak 
ve İsveç madencilik ve 
tünelcilik teknolojisini 
Dünya’ya tanıtmak-
tır. İsveç’ten Dünya’ya 
dağıtılan ürün ve ser-
visler kullanıcılar tara-
fından son derece kali-
teli, yüksek teknoloji 
içeren ve efektif ürün-
ler olarak adlandırıl-
maktadır. Dünya’da 
güvenilir üretici ve 
ortaklar olarak bilin-
mektedirler.

SMTG 9-10 Eylül 2014 
tarihinde Türkiye’de 
bir etkinlik düzen-

lemektedir. Etkinlikte dünya madencilik ve 
tünelcilik sektöründe baskın bir role sahip 
olan ekipman üreticileri ve tedarikçleri Atlas 
Copco, Sandvik, Xylem ve LKAB firmaları hazır 
bulunacaklardır. Dünya çapındaki bu firmalara 
ilave olarak baş yukarı kuyu açma ve maden 
geliştirme konusunda uzmanlaşmış, İsveç’in en 
büyük madencilik yüklenici firması Bergteamet, 
maden arama ve sondajcılık konusunda Kuzey 
Avrupa’nın en büyük şirketi Drillcon, patlatma 
ve kaya mekaniği alanlarında uzman Nitro 
Consult ve Petro firmaları ile patlatma eğitimi 
konusunda dünyanın en güçlü ekibine sahip 
şirketi Bergutbildarna, yeraltı otomsayon sis-
temlerinde uzman firmalar Midroc Electro ve 
LKAB Kiruna, bıçak sürgülü vanaların gelişti-
rilmesi, üretilmesi ve dünya çapında pazarlan-
ması konusunda üne sahip  Stafsjö Valves AB 
firmaları bu etkinlikte yer alanlar arasındadır. 

İSvEÇ madEncİlİK vE tünElcİlİK grUBU gElEcEKtEKİ 

tEKnolojİlErİ tartışmaK İÇİn türKİyE’yİ ZİyarEt Edİyor 

SwEdiSH Mining and tunnElling grouP ViSit 

turKEy to diScuSS FuturE tEcHnologiES

In less than a months’ time, the largest companies within the mining and tunnelling sector from Sweden and Turkey 
will meet in Istanbul to share their thoughts on future trends and upcoming projects. The Swedish Mining and 
Tunnelling conference will be held in the 9th September in Istanbul for an audience of approximately one hundred of 
the industries representatives.

İsveç Madencilik ve Tünelcilik Başkanı Bengt Ljung
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Çift tüp yöntemi ile inşaa edilen San Fransisco 
Metrosu’nda 11 Haziran 2014 tarihi itibari 
ile TBM kazısı tamamlandı. Makinalar günde 
40, ayda ise 513 metre performansa kadar 
ulaşmıştır. Bu metro inşaatı San Francisco 
Belediyesi Ulaşım Birimi’ne ait üçüncü hafif 
raylı ulaşım projesinin ikinci ayağıdır. 

2,5 km uzunluğundaki çift tüpler güzergah 
üzerinde yumuşak zemin, ince tabakalar halin-
de silttaşı, şeyl, kumtaşı ve beton diyafram 
duvarlarını içeren oldukça karmaşık bir jeoloji-
ye sahiptir. Yüklenici şirket Barnard/Impregilo/
Healy (BIH) JV, TBM’leri karmaşık jeolojide 
kolayca ilerleyebilecek, dönüşlerde kolay-
lık sağlayabilecek ve gaz içeren durumlarda 
kullanabilmek üzere tasarlamıştır. Karmaşık 
zemin kazısı için uygun bir kesici kafa tasarımı 

yapılmış, dönüşlerde ise halkaların hasar gör-
mesini önleyecek, keski aşınmalarını azaltacak 
ve yeryüzü oturmalarının en aza indirmesi için 
önlemler alınmıştır. 

Tünelin sığ oluşu ve halihazırda bulunan 
yapılar dahilinde oluşabililecek oturmaları en 
aza indirmek için detaylı analizler yapılmıştır. 
Özellikle Bay Area hızlı geçiş tünelinin altın-
dan geçilirken bu çalışmalar dikkate alınmıştır. 
Yüklenici firma ayna basıncını dikkatle izlemiş 
ve zemin şartlandırma için anti kil polimeri 
içeren köpük kullanmıştır. 

BIH JV firması 137 metrelik karmaşık bir jeoloji 
içeren dönüşte ayna basıncını, dolguyu ve yön-
lerdimeyi dikkatlice izleyerek meydana gelen 
oturmaların tahmin edilenden çok daha az 
olmasını sağlamıştır. Proje müdürü Matthew 

Fowler; “Benim düşüncemde burada uygu-
lanan EPB teknolojisi sehiriçi tünelciliği için 
yeni bir standart oluşturdu” şeklinde konuştu.

SFMTA Saha mühendisi Sarah Wilson 
ise “Dikkatli bir izleme yöntemi ile San 
Fransisco’da bulunan yapılara hasar vermeden 
geçtik” şeklinde konuştu.

TBM kazı işlemleri tamamlanan metro inşaa-
sında iki aç kapa istasyonu ve bir derin tünel 
kazısı devam etmektedir. 2,7 km’lik derinliği 15 
ila 45 metre arasında değişen metro inşaası 
tamamlandığında şehirdeki ulaşımı kolaylaş-
tırıcak ve belli yapılar ile bağlantılı olacaktır. 
2018 yılında halka açılması planlanan bu yapı 
2030 yılında günde 65.000 yolcu taşımayı 
hedeflemektedir. 

San FranSıSco’da roBBınS EPB tBm’lEr 

tünElİn SonUndaKı ışığı gördü 

big brEaKtHrougH FinalE For twin robbinS 

EPbS in San FranciSco

A specialized Robbins EPB broke through to fanfare on June 11, 2014, marking the completion of twin tunnels at 
San Francisco’s Central Subway in California, USA. The first of the two machines holed through on June 2, with both 
Robbins machines achieving swift advance rates of up to 40 m (131 ft) in 24 hours and 513 m (1,683 ft) in one month. 
The Central Subway is the second phase of the San Francisco Municipal Transportation Agency’s (SFMTA) Third Street 
Light Rail Transit Project.
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2000 ton ağırlığındaki Herrenknecht marka 
tünel açma makinası Filder Platosu’nda güney 
Baden-Württemberg eyaletinde kazıya baş-
ladı. İki tüp 9.468 metre uzunluğunda olup, 
Stuttgart Merkez İstasyonu’nu, Filder Plain ve 
Stuttgart Havalimanı’na bağlayacaktır. Tünel 
kazısı Stuttgart21 yeraltı yapıları projesinin 
bir ayağı olarak planlanmıştır. TBM’lerin kulla-
nımı ile açığa çıkan pasa otoyol ile taşınacak, 
bu da Stuttgart ve halk için bir rahatlık sağ-
layacaktır. 

10 Temmuz 2014 tarihinde politikacılar ve 
iş adamlarının bulunduğu bir grup Filder 
Tüneli’nin açılışını yaptı. Deutsche Bahn 
CEO’su Rüdiger Grube açılışta, “Filder Tüneli 
inşaatı Alman mühendisliğinin dünyaya suna-
cağı başyapıtlarından biridir” şeklinde konuştu.

Finans ve Ekonomi Bakanı Dr. Nils Schmid şu 
sözleri ekledi. “Baden Württemberg eyaletinde 
yenilik ve gelenek ele ele devam etmek-
te, tünel açma makinası teknik bir başyapıt 
olmasının yanında, aynı zamanda çeliğin en 
mükemmel şeklidir.”

Herrenknect CEO’su Dr. Martin Herrenknecht 
120 metre uzunluğunda ve 10,82 metre 
çapında makinadan oldukça gurur duyduğunu 
söyledi ve konuşmasına şu sözlerle devam 
etti; “Şimdi son teknoloji tünel makinasını 
Baden Württemberg eyaletinden gösterebi-
liriz, güvenli ve hassas bir şekilde kazı yap-
masının yanı sıra aynı zamanda çevre dostu 
bir yapısı var. Çalışanlarımız sahip olduğumuz 
teknolojiyi komşularımıza sunmaktan olduça 
memnun”.

Tünel açma makinası dönüştürebilir bir yapıya 
sahip. Filder Tüneli’nin yukarı kısmında kapalı 
modda helezon konveyör ile birlikte çalışacak 
fakat aşağı kısmında ise açık modda bant 
konveyörler vasıtası ile ilerleme yapacaktır. Bu 
çeşitli kaya tabakalarına atfolunabilir. Makina 
güzergah boyunca marn içeren kumtaşında, 
kilde ve nodüllü marnda kazı yapacaktır. TBM 
155 metre yüksekliğe yüzde 2,5 eğimle ula-
şacak ve kullanılmayacağı tek alan ise delme 
patlatmanın uygunlanması zorunlu olan bir 
jeolojik geçiş zonudur.

Otomatik tünel teknolojisinin kullanılması 
ile kazı esnasında açığa çıkan pasa otoyola 
aktarılacak ve şehir merkezinden uzaklaş-
tırılacaktır. Bu da Stuttgart şehrini ve halkı 
yüksek derecede bir kamyon trafiğinden kur-
tarmaktadır. 

Protestan ve Katolik kiliseleri TBM kazısından 
önce bir ayin düzenledi. Stuttgart Nachrichten 
gazetesi ve Stuttgart21 iletişim ajansının ortak 
yürüttüğü medya çalışması sonucu makina-
ya Suse adı verildi. İsmin Almanca karşılığı 
Stuttgart ve Ulm’a hızlıca ulaşan şeklinde 
tanımlanabilir. Finans ve Ekonomi bakanının 
eşi Tülay Schmid kendisinin tünelciliğin vaftiz 
annesi olarak gösterilmesinden dolayı, tünele 
kazı süresince Tülay Tüneli adını vermiştir.  

FıldEr tünElİ KaZıSına Başlandı

a MilEStonE at tHE Stutgart SitE: FildEr tunnEl KicK oFF

Weighing in at 2,000 metric tons, the Herrenknecht AG tunnel boring machine is to commence work on excavating two 
single-track tunnel tubes through the Filder Plateau extending along the south of the Baden-Württemberg capital of 
Stuttgart. Each tube is 9,468 meters in length. The Filder Tunnel will link Stuttgart’s new central railway station with 
the Filder Plain and Stuttgart Airport. Excavation of the tunnel is part of the major Stuttgart21 infrastructure project. 
The use of the tunnel boring machine permits material to be delivered and carried off via the highway away from the 
city center, thereby providing some relief for Stuttgart and its inhabitants.
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Herrenknecht yeni bir rodsuz kuyu genişlet-
me makinası üzerinde çalışmaktadır. V-mole 
teknolojisi olarak adlandırılan bu yöntem, iki 
meşhur maden şirketi ile beraber gelişti-
rilmiştir. Thyssen Schachtbau ve Murray & 
Roberts Cementation şirketlerinin istekleri 
doğrultusunda geliştirilen bu yeni teknoloji, 
gerekli noktalar ele alınarak dizayn edilmiştir. 
SBE (Kuyu genişletme için dizayn edilen kuyu 
açma makinası) olarak adlandırılan bu yeni 
makina, kuyu açmada yüksek kazı hızlarına 
ulaşabilen ve maksimum çalışma güvenliği 
sağlamak üzere dizayn edilmiştir. 

21 Temmuz 2014 tarihi itibariyle yeni SBE ler 
satışa sunulmuştur. SBE Herrenknecht tarafın-
dan Thyssen Schachtbau ve Murray & Roberts 
Cementation ortak girişi yardımları ile geliş-
tirilmiştir. V-mole teknolojisi ile bu iki şirket 
mekanize tünelcilik alanıda market liderliğini 
hedeflemektedir. 

Yeni dizayn edilen makinada Herrenknect 
modern bir kuyu açma makinasını yüksek 
standartlar çerçevesinde güvenliği ve emniye-
ti ön planda bulundurmayı hedeflemektedir. 
Yeni jenerasyonun kullanıma girmesiyle sert 
kayada şartlar uygun olduğu taktirde 9,5 
metre çapında kuyu açabilmek mümkün ola-
caktır. Bu konsept bir öncekilere göre oldukça 
yüksek performans sağlayabilecek kapasiteye 
sahiptir. Vasıflı personel kolayca yeni makinayı 
kontrol edebilecektir. 

Çalışma presibi sert kaya TBM lerinin dikey 
konumda çalışması olarak düşünülebilir. 
İlerleme ve birincil kaplama işlemleri arka 
arkaya yapılmaktadır. Yana doğru uzayabilen 
hidrolik silindirler sayesinde 15 metre yüksek-
liğinde 350 ton ağırlığa sahip bu makinalar 
kazı aynasına itilebilmekte ve kesicikafanın 
dönmesi sağlanmaktadır. Hidrolik silindirler 

sayesinde, dikey güzergah hassas bir 
şekilde takip edilmektedir. Aynı zaman-
da laserli sistemler  doğrultusunda 
yapılan ölçümler operatöre anında 
ulaştırılmaktadır. 

Kesicikafa üzerinde dönen bir ankraj 
platformu bulunmakta, bununla birlikte 
ankraj ve çelik hasır kazı sonrasında 
yerleştirilmektedir. İstenildiği taktirde 
püskürtme beton ünitesi makinaya 
eklenebilmektedir. Operatör bütün bu 
özellikleri makina üzerinden kontrol 
etmektedir. 

SBE ile kuyu kazısı üç aşamada gerçek-
leşmektedir. 

� İlk olarak pilot bir kuyu açılmakta, 
aynı zamanda bu kuyu dikey merkezi 
belirlemektedir. 

� Tabana ulaştıktan sonra işçiler pilot kuyu-
yu genişletmek için kullanılacak olan 
reamerı yerleştirmektedir. Bunun sayesin-
de kuyunun genişliği arttırılıp, tabandan 
tavana kadar kazı yapılmaktadır. Kazı sıra-
sında ortaya çıkan pasa tabanda birikmek-
te ve dışarıya taşınmaktadır. 

� Son olarak kuyu açma makinası hazırla-
nan pilot kuyuyu genişleterek, aşağıya 
doğru ilerlemekte ve aynı zamanda birin-
cil kaplamayı yapmaktadır. Kuyu derinliği 
pilot kuyunun derinliği ile sınırlandırıl-
maktadır. 

Yeni yöntemin kullanılmaya başlanmasından 
sonra kuyu açma makinası performanslarında 
% 20 -30 artış beklenmektedir. Diğer yöntem-
ler ile kıyaslandığında dairesel ve dikey en 
kesit kazısında oldukça hassas olan bu yeni 
makina aynı zamanda kazı esnasında oluşabi-
lecek titreşimleri de en aza indirmektedir. Kazı 
sürekli olarak yapılmakta, delme patlatma 
yönteminde karşılaşılan sıkılama, patlatma 
sonrasında oluşan gazların dağılması gibi 
duraklamalar mevcut değildir. SBE yüksek iler-
leme hızlarının yanı sıra ileri derecede güvenli 
ve ergonomik bir çalışma ortamı sunmaktadır. 

Tablo: Herrenknect SBE teknik özellikleri

Yaklaşık kurulu güç (kW) 800

Kesicikafa rpm 0-5

maks Tork (kNm) 3300

baskı kuvveti (kN) 12000

Pabuç destek kuvveti (kN) 36000

İlerleme adımları (mm) 1000

Yaklaşık ağırlık (ton) 350

madEncİlİK EndüStrİSİ İÇİn yEnİ KUyU 

nEw VErSion oF a ProVEn SHaFt 

gEnİşlEtmE tEKnolojİSİ 

EnlargEMEnt tEcHnology in Mining

Herrenknecht AG has developed a next generation of the rodless shaft enlargement machines that have been 
established on the market for decades as so-called V-Mole technology. Herrenknecht worked closely together with 
two very experienced companies highly renowned in the mining industry, Thyssen Schachtbau and Murray & Roberts 
Cementation, to update and adapt the technology to current conditions and requirements. The result is the SBE (Shaft 
Boring Machine for Shaft Enlargement). It facilitates high sinking speeds and maximum working safety for shaft 
boring using the pilot borehole.

Şekil 1: Pilot kuyu yöntemini kullanan SBE çalışma presibi 

www.geodata.it
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Yeraltı Yapıları Derneği her sene düzenlediği üstün hizmet ödülünü bu 
kez Kuzey Amerika Tünel Konferansı’nda (NAT) verdi. Bu seneki ödül 
tünel endüstrisine büyük katkılar yapmış olan bir kişiye verildi. Yeraltı 
Yapıları Derneği eski başkanı ve David R. Klug Derneği başkanı olan 
David Klug ödülü takdim ederken “bu kişiyi seçerken sadece endüstride 
yaptığı işler olarak değil aynı zamanda endüstriyi bir bütün olarak teşvik 
etmesi bizi etkilemiştir” şeklinde konuştu.

Lok Home, Robbins şirketinin başkanı ve uzun süre boyunca UCA’nın 
destekçilerinden biridir. Home, 45 yıllık tünelcilik kariyerine  Kanada’daki 
Haileybury Madencilik Okulunu bitirdikten sonra başlamış, ilk etapta 
Kanada’da mevcut madenlerde çalışarak  ve ardından Robbins şirke-
tinde saha bakım menejeri olarak devam etmiştir. Sonrasında Boretec 
firmasını kurmuş ve iki şirketi Robbins adı altında toplamıştır. 

ITA nın düzenlediği Dünya Tünelcilik Kongresini 2016 yılında Amerika 
Birleşik Devletlerine getiren kişi yine kendisidir. Konferans San Francisco 
Kalifoniya’da NAT ile birlikte düzenlenicek olup, 20 yıldan sonra 
Amerika’da düzenlenen ilk Dünya konferansıdır. Dünya kongresini San 

Fransisco’ya kazandırılmasındaki ihale süreci oldukça zaman alan ve 
bilgi birikim gerektiren bir işti. Klug konuşmasına şu sözlerle devam 
etti “Bu süreci tamamlayabilecek bağlantıları oldukça sağlam, dünyada 
tanınmış birine ihtiyacımız vardı. Lok bu süreç çerçevesinde kendi şirke-
tinden kişileri de çalıştırarak süreci kolaylaştırdı ve 2013 te Cenevre’de 
düzenlenen konferansta 2016 yılı için seçildik.”

Home, dünyada yapılan çalışmalara ve organizasyonlara katılmaktadır, 
en önemlilerinden biri olan ITAtech (ITA tech uluslararası bir organizas-
yon olup dünya çapında standartlar geliştirmek için çalışan bir kurum-
dur) ile L10 Main Bearing Life ve segment dolgusu standartlarının 
geliştirilmesinde görev almıştır. Delme patlatma ve TBM tüneli seçim 
kriterleri bekleyen konulardan biridir. Çalışma grubu yaptığı yayınlar ile 
endüstride tartışılan konulara ışık tutabilmeyiamaçlamaktadır.

Ödülü aldıktan sonra Home bu başarıyı çalıştığı kişilere borçlu oldu-
ğunu söyledi. Lok konuşmasını şu sözlerle bitirdi. “Başarı her zaman 
takım çalışmasıyla olur. İyi bir çalışma ekibi olan kişiler her zaman 
kazananlardır”.

loK HomE üStün 

loK HoME rEcEiVES 

HİZmEt ödülü aldı 

PrEStigiouS outStanding 

indiVidual award

Every year, the Underground Construction 
Association (UCA) of SME honors an 
“Outstanding Individual” at its annual awards 
banquet, held in conjunction with the North 
American Tunnel (NAT) Conference. The 
distinctive award is given to a person who has 
made major contributions to the tunneling 
industry throughout their career.

“This person” was none other than Lok Home, 
President of The Robbins Company and 
longtime supporter of the UCA of SME. Home 
was nominated in large part because of his 
work to promote the industry by bringing the 
ITA-AITES World Tunnel Congress (WTC) 2016 
to the United States. The event will be held 
in San Francisco, California in collaboration 
with NAT, marking 20 years since the last WTC 
conference was held in the U.S. The bidding 
process to bring the WTC to San Francisco 
required an extensive time commitment and 
industry knowledge.
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Construction of Eurasia Tunnel having 
an alignment length of 14.6 km, which 
is going to connect the Asian and 
European sides of Istanbul, has started 
after a ceremony in 19 April 2014. The 
contractor company (ATAS, Euroasia 
Tunnel Construction, Investment, and 
Operation), which is a joint venture 
of Yapi Merkezi from Turkey and SK 
E&C from South Korea, was granted 
for construction of this project as 
build-operate-transfer. The TBM 
called Yildirim Bayezid manufactured 
by Herrenknecht GmbH, used for 
excavation of this challenging road 
tunnel under Istanbul Strait, has a 
diameter of 13.7 meter, weight of 
3400 tons and length of 120 meter 
and is going to work under at 11 bar 
ground and water pressure. 

Excavation works started from 
Haydarpasa in the Asian part of 
Istanbul. The project is pointed out as 
one of the most difficult construction 
work in the world. An advance of 700 
meters has already been achieved by 
the contractor.

Avrasya Tüneli Projesi’nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi) tasarım, inşaat ve yaklaşık 26 yıl süreyle işletilmesi, Türkiye’den lider Yapı 
Merkezi ve Güney Kore’nin önde gelen kuruluşları olan SK E&C şirketlerinin kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından 
gerçekleştirilecek. İşletme süresinin tamamlanması ile Avrasya Tüneli kamuya devredilecek.

Avrasya Tüneli Projesi’nde tünel kazı çalışmalarına 19 Nisan 2014 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan’ın da katıldığı törenle başlanmıştı. Deniz tabanı altında yürütülen kazı çalışmalarında 13,7 m çapında, 3.400 ton ağırlığında ve 120 
m boyunda olan ve proje için özel olarak tasarlanan Yıldırım Bayezid adı verilen Tünel Açma Makinesi (TBM) kullanılıyor. Herrenknecht tarafından 
Almanya’da üretilen TBM, hem EPB (pasa basınçlı) hem de Slurry (ağırlıklı olarak bentonit bulamacı ile zemini dengeleyen) sistemlerin bir arada 
çalıştığı “Mixshield” tipindedir. 

TBM, İstanbul Boğazı’nı deniz tabanının altındaki zemin içinden geçerken yaklaşık 110’metrelik su basıncına maruz kalacağı için 11 barlık arın basın-
cına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.  Yine makinenin tasarımı yapılırken olası müdahaleler ve muhtelif dönemlerde yapılacak keski değişimleri 
için hem basıncı dengelenmiş hücreler, hem de dalgıçların çalışmasına müsaade eden basınç hücreleri ile donatılmıştır. TBM, bentonit bulamacı 
kullanan tünel açma makineleri arasında 11 bar değerindeki işletme basıncı ile dünyada 2. sırada, 13, 7 m çapı ile dünyada 6. sırada yer almaktadır.

Makinenin zemini kazan, dengeleyen ve ön dökümlü segman parçalarını birleştirip tünel gövdesini oluşturan ana zırh kısmı 13, 5 m boyunda olup 
arkasına bağlı tüm güç ve diğer birimlerini içeren 4 adet destek ünitesi ile birlikte toplam boyu 120 metredir. Makinenin toplam ağırlığı 3.400 ton 
civarında olup tek seferde bağlanan en ağır parçası 450 ton ile kesici kafasıdır. 

yıldırım BayEZİd BoğaZ’ın altından İlErlEmEyE 

yildiriM bayEzid iS adVancing undEr boSPHoruS

dEvam Edİyor
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Bozankaya A.Ş. ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında 42 milyon 
Euro değerinde 30 yeni raylı sistem aracı alım sözleşmesi imzalandı. 
Türkiye’de bugüne kadar yapılan en uygun maliyetli tramvay ihalesi ola-
rak ön plana çıkan araçlar, yüksek yolcu kapasitesi ile de önem taşıyor. 
Türkiye’de toplu taşımacılık alanında raylı sistem toplu taşıma sistem-
lerine ve araçlarına olan ihtiyaç giderek artıyor. Halen büyük şehirlerin 
binlerce kilometre raylı ulaşım ağına ve yüzlerce raylı sistem aracına 
ihtiyacı bulunuyor. Bir saatte tek yönde 15.000 – 20.000 yolcu kapasitesi 
olan illerin tercihi ise raylı sistemler oluyor. Bu yönde toplu taşımacılık 
çözümleri için son teknolojiyle yeni araç projeleri geliştiren Bozankaya 
A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile 30 yeni tramvay için anlaşma 
yaptı. Kayseri’de raylı sisteminde kullanılmak üzere 30 yeni araç alı-
mını içeren sözleşme, düzenlenen törenle Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Özhasaki ile Bozankaya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Bozankaya tarafından imzalandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılında İtalya’da üretilen 22 adet ve 
2010 yılında üretilen 16 adet raylı sistem araçları ile hizmet sunuyordu. 
Toplu taşıma hizmetlerinde duyulan ihtiyaç doğrultusunda 17.5 km’lik 
hattını 35 km olarak geliştiren Kayseri, yeni araç alımı için Bozankaya 
A.Ş.’nin yerli üretimi olan yüzde yüz alçak tabanlı tramvaylarını tercih 
etti. Türkiye’deki tramvay segmentinde en yüksek yolcu kapasitesine 
sahip olan bu araçlar, aynı zamanda Türkiye’de bugüne kadar gerçek-
leştirilen satın alma maliyeti en uygun tramvay projesi olmasıyla da 
önem taşıyor. 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhasaki imza töreninde 
yaptığı açıklamada 30 araç için yaklaşık 42 milyon Euro yatırımlarının 
söz konusu olduğunu belirterek; “Bizim gibi nüfusu 1 milyon civarında 
olan şehirlerde, hatta bizden büyük 2-3 milyonluk şehirlerde ulaşımda 
tramvaylar kullanılıyor. Nüfusun daha yoğun olduğu ve tek yönde giden 
yolcu sayısının arttığı illerde ise yerin altındaki metro sistemine geçmek 
gerekiyor. Kayseri’de 30 yıldır raylı sistemler konuşuluyor. Eskiden raylı 

sistemler için yabancı firmalardan alım yapmak durumundaydık. Şimdi 
Türk mühendislerle çalışıp, yerli üretim araçlar temin edebiliyoruz. 
Bozankaya A.Ş. gibi bir Türk firmasının ihaleyi kazanması bizi gururlan-
dırıyor” dedi. 
Yolcular için güvenli ve konforlu ulaşımın altını çizen Başkan Mehmet 
Özhasaki, tramvay ve raylı sistemlerin emniyet katsayısının çok yüksek 
olduğunu belirtti. Özhasaki; “Bozankaya’dan teslim alacağımız yeni 
araçlarımız ile günlük tramvay kullanan yolcu sayımızı 105.000’den, 
150.000 kişiye çıkartmayı hedefliyoruz” dedi. 
Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bozankaya imza töreninde 
raylı sistemlerde son teknolojileri kullanarak dünya kalite standartların-
da üretim yaptıklarının altını çizerek; “Türkiye’de raylı sistem üretiminde 
bu noktaya gelebilmek ve yerli üretim ile yerel yönetimlere hizmet 
sunabilmek bizim için gurur kaynağı. Yerel yönetimler tarafından raylı 
sistem araçlarımızın gördüğü ilginin ise yatırımlarımızın ve emeğimizin 
karşılığı olduğuna inanıyoruz” dedi. Üretimin Ankara’da planlandığını 
belirten Murat Bozankaya, Kayseri’nin de üretim yeri olabileceğini vur-
guladı.
Yeni tramvay projeleri hakkında bilgi veren Bozankaya A.Ş. Genel 
Müdürü Aytunç Günay: “Tamamıyla Türk mühendislerden oluşan bir 
ekip ile yüzde yüz alçak tabanlı tramvay tasarımı hazırladık. Yürütülen 
Ar-Ge çalışmaları sayesinde, 33 metre uzunluğunda ve 5 modülden 
oluşan şehir içi alçak tabanlı tramvay aracını üretime hazır hale getir-
dik. Uluslararası standartlara uygun bu tramvaylarımız, şehirlerimizin 
ulaşım problemlerine çözüm oluyor. Avrupa’dan ithal edilen ulaşım 
araçlarına kıyasla da kalite seviyesi yüksek ve maliyet açısından daha 
avantajlı bir yerli üretim ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor" dedi. 
Bozankaya’nın yerli üretimi olan tramvay projeleri pek çok avantajı bir 
arada sunuyor
Bozankaya’nın geliştirdiği tramvay, geniş ve ferah iç mekan ile oturan 
66 kişi olmak üzere, toplam 392 kişilik yüksek yolcu kapasitesi sunuyor. 
Her iki tarafta altışar kapı ile toplam 12 kapıya sahip olan araçlarda bu 
kapılar sayesinde daha hızlı yolcu iniş-biniş sirkülasyonu yapılabiliyor. 
Bojilerde gerçek aks kullanımı ile düşük bakım maliyetleri ve bakım 
kolaylığı sağlanıyor. 
Ayrıca her motor için 
bir inverter kullana-
rak yüksek verimlilik 
ve süreklilik sunulu-
yor. Satın alma mali-
yetlerinin uygun 
olmasının yanı sıra 
yerli üretim ile daha 
düşük maliyette ve 
daha kısa zamanda 
yedek parça ve ser-
vis sunulması gibi 
avantajları da sağ-
lanıyor. 

BoZanKaya vE KaySErİ BüyüKşEHİr BElEdİyESİ 

30 tramvay İÇİn ProtoKol İmZaladı

bozanKaya and KaySEri MEtroPolitan 

MuniciPality SignEd a Protocol For 30 traMS

Bozankaya Company and Kayseri Metropolitan Municipality signed a protocol for 30 new trams for 42 million Euros. 
This is the perfection standard cost contract up to now in Turkey. The trams has higher passenger capacity than usual.
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Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürü ola-
rak yeni görevine başlayan Dr. Mücahit 
Namlı aynı zamanda Tünelcilik Derneği 
Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. 
Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu üyeleri 
Prof. Dr. Nuh Bilgin, Prof. Dr. Hanifi Çopur, 
Doç. Dr. Cemal Balcı, Mustafa Akgül ve Fevzi 
Aksu yeni görevini tebrik etmek için Dr. 
Mücahit Namlı’yı makamında ziyaret etti-
ler ve kendisine mesleki hayatında başarı 
dileklerinde bulundular. 

Dr. Mücahit Namlı; 1998 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 1998-2001 yıl-
ları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği  Geoteknik Anabilim 
Dalında “Tarihi Yapıların Temel Sistemleri 
ve Temel Takviyesi Yöntemleri” konusunda 
yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim 
Dalında “Bentonit Enjeksiyonunun Boru İtme Kuvvetlerine Etkisi” konu-
sunda doktora çalışmasını tamamladı. 

1998 yılında göreve başladığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde 
2004-2009 yılları arasında Asya Yakası Atıksu İnşaat Müdürü olarak 

görev yaptı. İSKİ `de görev yaptığı dönem 
boyunca;  Çavuşbaşı Atıksu Tüneli, Kavacık-
Beykoz-Paşabahçe Atıksu Tüneli adı altında 
toplam 15 km atıksu tüneli, Asya Yakası  I-II-III. 
Kısım Atıksu Boru İtme İnşaatları adları altında 
İstanbul Anadolu Yakası’nın muhtelif yerle-
rinde boru itme yöntemiyle 21 km karayolu, 
demiryolu, Göksu Deresi atıksu kanalı geçiş-
lerinin yanı sıra 1500 km açık kazı yöntemiyle  
atıksu kanalı imalatı yaptırmıştır. 

2009 yılı Aralık ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Raylı Sistem Müdürlüğünde 21,5 
km uzunluğundaki Kadıköy Kartal Metro pro-
jesinden ve 20 km uzunluğundaki Üsküdar-
Çekmeköy-Sancaktepe Metro Projesinden 
sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

dr. mücaHİt namlı İBB’dE yEnİ görEvİnE tErFİ Ettİ

dr. MucaHit naMli iS ProMotEd to a nEw 

PoSition in iStanbul MEtroPolitan MuniciPality

Dr. Mucahit Namli, who is one of vice presidents of Turkish Tunneling Society Executive Board, has recently been 
promoted as being new Director of Istanbul Anatolian Side Rail Systems. Prof.Dr. Nuh Bilgin, Prof.Dr. Hanifi Copur, Assoc.
Prof.Dr. Cemal Balci, and Fevzi Aksu, who are Executive Board members of Turkish Tunneling Society, and Mustafa Akgul 
visited him in his new office to congratulate him and wish him success in his new charge.
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Dünyada paletli ekskavatör ve asfalt serme 
makinesi üretiminde söz sahibi Sumitomo mar-
kası, TSM Global Turkey Sumitomo Construction 
Machinery çatısı altında Türkiye’de satılmaya 
başlıyor. 400 yıllık geçmişe sahip Japonya’nın 
3’üncü büyük holdingi Sumitomo, pazar lider-
liğini hedefliyor.

Geçmişi 16’nci yüzyıla dayanan Sumitomo 
Grubu, Türkiye pazarının potansiyelini değer-
lendirmek üzere eşine az rastlanan bir ortaklık-
la iş makineleri pazarında lider olmayı hedef-
liyor. Sumitomo markası, bu ay itibariyle yüzde 
90’ı yabancı, yüzde 10’u Türk ortaklık yapısına 
sahip TSM Global tarafından pazarlanacak. 
120’den fazla ülkede varlığını sürdüren ve 
ABD, Çin, Endonezya ve Japonya gibi pazarlar-
da satış, servis ve yedek parça hizmeti veren 
Sumitomo’nun ürün portföyünde 7 tondan 85 
tona kadar paletli ekskavatör ve 6 ile 9 metre 
olmak üzere iki ayrı modelde asfalt serme 
makinesi bulunuyor.

Ichiro Shimada:  Yüzyılları aşan tecrübemizle 
iş makinesi pazarında eşsiz ürünler sunuyoruz.                             

Sumitomo İş Makinaları Başkan Ichiro Shimada, 
“Japonya’nın en büyük 3 grubundan biri ola-
rak kimyadan endüstriye, otomotivden finans 
sektörüne, madencilikten ağır sanayiye kadar 
geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir gru-
buz. Bu grubun en değerli parçalarından biri 
olan Sumitomo İş Makineleri, paletli ekska-
vatör ve asfalt finişerini üretmek üzere 1963 
yılında Sumitomo Ağır Sanayi çatısı altında 
kuruldu. Ürünleri tüm dünyada kalite, yakıt 
tasarrufu ve çevreci teknolojileriyle bilinen 
Sumitomo İş Makinaları olarak Türkiye’deki 
faaliyetlerini profesyonel iş ortağı ile yürütme-
ye karar verdik” dedi.

Türkiye’deki varlıklarıyla Türkiye ile Japonya 
arasında güçlü bir ticaret köprüsü kuracak-
larına inandıklarını belirten Ichiro Shimada, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Finansal yapı-
mız, profesyonel yaklaşımımız ve ürünlerimizin 

kalitesiyle Türkiye’nin 2023 hedeflerine destek 
vermek için buradayız. Ürünlerimiz 1991 yılın-
dan bu yana Türkiye’de satılıyor ve pazarda 
bilinen, tercih edilen bir markayız. Türkiye’de 
son 10 yılda inşaat ve madencilik sektörü 
çok büyük gelişim gösterdi ve bunun gele-
cekte de süreceğini öngörüyoruz. Varlığımızla 
Türkiye’nin altyapısının geliştirilmesine katkı 
sağlamakla kalmayacağız, aynı zamanda yapı-
lacak olan yatırımlarla Türkiye’yi Sumitomo İş 
Makinalarının bölge üssü haline getireceğiz. 
Irak, İran Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan pazarlarını artık 
TSM Global Turkey Sumitomo Construction 
Machinery şirketinden yöneteceğiz.”

Taner Sönmezer: Hedefimiz Sumitomo’yu 
Türkiye’de lider yapmak… 

TSM Global’in CEO ve ortağı Taner Sönmezer, 
“22 yıllık sektör tecrübem ve 15 yıllık Sumitomo 
deneyimimle bu büyük grubun yöneticisi ve 
ortağı olmaktan gurur duyuyorum.  Köklü geç-
miş ve kurumsal kimliğe sahip Sumitomo mar-
kası, dünyanın her yerinde müşteriye sağladığı 
güven ve desteğin yanı sıra üstün satış sonrası 
hizmetleriyle bilinir. TSM Global’in kurulma-

sıyla birlikte Türkiye’de büyük hedeflere doğru 
yürüyeceğiz. Hedefimiz bu markayı Türkiye’de 1 
numara yapmak...

Yıl sonuna kadar bayilerimizle birlikte 500 
kişilik bir aile olmayı planlıyoruz.  Kısa sürede 
Türkiye’nin büyük şehirlerinde bayi ve ser-
vis yapılanmamızı tamamlayacağız. Bu saye-
de Türkiye’de hâlihazırda kullanılmakta olan 
3.000 adedin üzerindeki iş makinemize daha 
iyi servis hizmeti verebileceğiz” dedi.

Orta vadede Türkiye’de Pazar liderliğini hedef-
lediklerini dile getiren Sönmezer, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Şu anda paletli ekskavatör 
pazarında yüzde 12’lik payımızı kısa sürede 

geliştirebileceğimize inanıyoruz. 2023 hedefi 
doğrultusunda Türkiye büyük projelere imza 
atıyor. 

2023 hedeflerine emin adımlarla koşarken, 
ülkemizin gelişimine ve büyük yatırımlarına 
Sumitomo İş Makinalarının güç ve performansı 
ile katkı sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda 
enerji tasarruf ödülü kazanmış olan Sumitomo 
ekskavatörlerinin en çevreci olması da ülkemiz 
insanına olan saygımızı gösteriyor.

İş maKİnaSı lİdEr marKaSı SUmıtomo tSm gloBal 

HEaVy conStruction EquiPMEnt brand 

tUrKEy SUmıtomo conStrUctıon macHınEry İlE 

SuMitoMo iS in turKiSH MarKEt

türKİyE PaZarında

TSM Global Turkey Sumitomo Construction Machinery has started to sell Sumitomo brand in Turkish market. Sumitomo 
is the 3rd biggest company in Japan with a 400 years of history and TSM Global Turkey Sumitomo Construction 
Machinery is aiming at the market leadership in Turkey. 

TSM Global Turkey Sumitomo Construction Machinery divided its shares by 90 and 10 % between Japanese and Turkish 
partners, respectively. Right now, the company is working in more than 120 countries such as USA, China, Indonesia 
and Japan by supplying spare parts and services. Sumitomo Company produces excavators up to 85 tons and asphalt 
machines having 6 and 9 meter length.
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BEKaErt vE maccaFErrı yEraltı ÇöZümlErİ 

İÇİn ortaKlığa gİdİyor

bEKaErt and MaccaFErri EStabliSH 

PartnErSHiP For undErground SolutionS 

Bekaert and Maccaferri will establish a global sales and distribution joint venture to provide total construction 
reinforcement solutions for underground infrastructure projects such as road, railway, metro, utility and mining tunnels, 
as well as hydro power stations.

The joint venture will be serving underground construction markets on a worldwide basis, except in mainland China 
and Hong Kong, Argentina, Brazil, Paraguay, Peru, and Uruguay, where Bekaert and Maccaferri will continue to operate 
independently.

Çelik tel transformasyon ve kaplamasında dünya teknoloji lideri 
Bekaert ile inşaat, çevre ve geoteknik mühendisliği pazarında global 
çözüm tedarikçisi Maccaferri firmaları yeraltı projelerinde %50/50 
ortaklığa gidiyor. 

Bekaert ve Maccaferri, karayolu, demiryolu, metro, altyapı ve maden 
tünellerinin yanısıra hidroelektrik santraller gibi yeraltı projelerinde, 
yapısal donatılar için topyekün çözümler sunmak amacıyla global 
ölçekte satış ve dağıtım ortaklığı kuruyor.

Bu ortaklık, global ölçekte yeraltı inşaat projelerinde gelişmiş donatı 
çözümlerinin kullanımını teşvik etmek amacındadır. Ortaklıkla, püskürt-

me beton ve prekast uygulamalar gibi altyapı projelerinde kullanılan 

Bekaert’ın Dramix® çelik telleri ile Maccaferri’nin çelik iksa, beton kim-

yasalları ve cam lifi zemin konsalidasyon elemanları gibi tamamlayıcı 

yeraltı çözümlerinin satış ve dağıtım faaliyetleri birleşecektir.

Ortaklık dünya genelindeki yeraltı sektörü pazarında geçerli olacak 

fakat bazı temel bölgeler bu ortaklığın dışında kalacak. Çin, Hong Kong, 

Arjantin, Brezilya, Paraguay, Peru ve Uruguay bu ortaklığın uygulanma-

yacağı bölgeler olacak. Bu ülkelerde Bekaert ve Maccaferri firmaları 

operasyonlarına bağımsız olarak devam edecekler.

Soil-ID izolasyon ; İsviçre menşeli  50 Yıllık bir üretici ve uygulamacı olan Rascor 
Firması ile Türkiye’de ortaklık yolu ile hizmetlerine başlamıştır. Rascor Firması tüm 
dünya’da sayısız Tünel projelerinde ürettiği ürünleri uygulayarak tünel imalatlarına 
katkı sağlamıştır. Soil id ise Hollanda ve bir çok ülkede uygulamacı olarak hizmet 
vermiştir.

Dünya tünel sektörünün vazgeçilmez çözüm ortağı olan Rascor Ülkemizde 
hizmetlerine başlayarak  tünelcilik sektörüne yenilikler katmayı hedeflemiştir. 

Türkiye operasyonunda yerli ve yabancı uzmanlar ve özel uygulama araçları ile tünel 
projelerindeki zorlu sorunları uzmanlığı ile kolayca çözebilecek ve tünel imalatının 
sorunsuz ilerlemesine katkıda bulunacak şekilde organize olmuştur.

 Aynı zamanda ülkemizdeki konusunda uzman olan uygulamacı firmalara da ürün 
uygulaması garantisi ile ürün sağlayacaktır.

Soil-ID ve Rascor  
Türkiye’de Güçlerini 

Birleştirdi

www.soilid.com.tr  

®

Pioneers in waterproofing
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Kargı tünElİ Zor jEolojİK şartlarda 

Kargi HEPP tunnEl oPEnEd in 

Başarı İlE tamamlandı

VEry diFFicult gEological SituationS

This article is about HEPP tunnel having a length of 11800 m. 8300m of the tunnel was 
opened with 9.84m diameter double shield TBM and 3500m was opened with drill and blast 
method. Due to geological difficulties TBM stuck 7 times and rescue galleries were opened 
next TBM for salvage operations Continuous probe drilling was used in front of TBM and 
umbrella arch with chemical injection if necessary.

MusTAfA YurT

Proje Müdürü 
GÜLErMAK

ALPEr ÖzTÜrK

TbM TÜNEL ŞEfI 
GÜLErMAK

VoLKAN bALCI

NATM TÜNEL ŞEfI 
GÜLErMAK

uĞur ATEŞ

tBM Mühendisi 
GÜLErMAK
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Projenin Tanımı

Kargı HES, Çorum ilinin Osmancık ilçesin-
de, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunmaktadır. 
Proje tamamlandığında 102 MW gücündeki 
santralin yıllık 470 GWh temiz hidroelektrik 
enerjisi sağlaması planlanmıştır.

Kargı Barajı ve HES, Osmancık ilçesi ve Boyabat 
Barajı rezervuarı (Kargı projesinin bir parçası 
değildir) arasında Kızılırmak Nehri’nin enerji 
potansiyelinden yararlanmak için geliştiril-
miştir. Elektrik üretimi için su toplayıp yeterli 
basıncı sağlamak üzere, Osmancık ilçesine 
yaklaşık 10 km mesafede nehir üzerine 11 m 
yüksekliğinde bir baraj inşa edilmektedir. Bu 
baraj, deniz seviyesinden maksimum su sevi-
yesi yüksekliği 405 metre olan ve 3 km2 tarım 
alanı ve 1 km2 orman ve kamu arazisini su 
altında bırakacak olan yapay bir göl meydana 
getirecektir.

Rezervuar, Kargı HES projesinin yaklaşık 15 
saat üretim yapabilmesi için gerekli depola-
mayı yapacak kapasiteye sahip olacaktır. Baraj 
gövdesi yaklaşık 500 metre uzunluğunda top-
rak dolgu olacaktır.

Baraj gövdesinin güney ucunda beton bir 
dolu savak, kuzey kısmında ise su alma yapısı 
olacaktır. Su alma yapısı sayesinde nehirden 
alınan su 11,5 km uzunluğunda bir tünel 
vasıtası ile Maksutlu Köyü’nün doğusundaki 
elektrik santraline aktarılacaktır. Buradan da 
deniz seviyesinden 330 metre yükseklikteki 

Boyabat rezervuarına akıtılacaktır. (Kaynak: 
www.statkraft.com.tr)

Gülermak, Aralık 2010 tarihinde yatırımcı 
Statkraft firması ile anlaşma imzalamış ve 
Ocak 2011 tarihinde sahada çalışmaya başla-
mıştır. Proje kapsamında Gülermak sorumlulu-
ğunda yürütülen işler: 11,6 km uzunluğunda 
ve 9,80 m çapında tünel, baraj gövdesi, dolu-
savak, batardolar, cebri boru, denge bacası, su 
alma yapısı, santral binası ve şalt sahası inşaat 
işleridir. Projenin 2014 yılı sonunda bitirilmesi 
hedeflenmektedir.

TBM Tüneli

Projedeki uzunluğu 11,8 km olan tünelin açıl-
masında 9,84 m çapında Robbins DS-RT9880-
359 model çift kalkanlı TBM kullanılmıştır. 
TBM’in montajına Aralık 2011’de başlanılmış 
olup montaj Mart 2012’de bitirilmiştir. 

Tablo 1: TBM özellikleri.

TBM Tipi Çift Kalkanlı
TBM Çapı 9840 mm
Kalkan Uzunluğu 11.40 m
İtme Kuvveti 52000 kN 
Maksimum İtme Kuvveti 67879 kN 
İtme Kuvveti (Tek kalkanlı) 93,000 kN
Maksimum İtme Kuvveti (Tek kalkanlı) 121,300 kN
Pasa Nakli Konveyör
Dönme Hızı 0-6/dk
Nominal Tork 22300kNm
Maksimum Tork 33450kNm

Kurulumun hemen ardından beklenmeyen 
zemin koşulları nedeniyle by-pass tünel açıl-

ması gerekmiş ve Haziran 2013’e kadar zemin 
koşulları nedeniyle istenilen ilerleme sağla-
namamıştır. Bu süreçte sıkışan TBM’in kur-
tarılması için 7 adet by-pass tüneli başarıyla 
açılmıştır.

Beklenenden düşük olan ilerleme miktarları 
nedeniyle tünelin diğer ucundan NATM yön-
temi ile kazıya başlanmıştır. 

Haziran 2013’de kötü zemin nedeniyle TBM’in 
sıkışması sorununun gidermesi amacıyla boru 
kemer (umbrella arch) sistemi TBM’e monte 
edilmiş, bunun yanında TBM’in kesici kafa 
torku 42.000 kNm’ye çıkarılmıştır. Haziran 
– Ağustos 2013 arasında toplamda 9 adet 
başarılı boru kemer uygulaması yapılmış ve 
TBM bu süreçte herhangi bir sıkışma olma-
dan ilerletilmiştir. Ağustos 2013’den sonra 
ise düzelen zemin koşulları TBM’in beklenen 
performansına ulaşmasına imkan sağlamıştır. 
TBM’in ilerleme miktarları Tablo 2 ve Şekil 
1’de verilmiştir. Projede sürekli olarak, zemin 
koşullarının önceden belirlenebilmesi ama-
cıyla ortalama uzunluğu 30 m, toplam uzun-
luğu ise yaklaşık 7 km olan ön delgi (probe 
drill) yapılmıştır.

Tablo 2: İlerleme hızları.

 Dayktan Önce Dayktan Sonra

En iyi günlük ilerleme 27 39,6

Ortalama günlük ilerleme 4,27 18,2

En iyi aylık ilerleme 329,4 723,2

Şekil 1: Ortalama ilerleme miktarları

Gülermak ekibi beklenmeyen zemin koşulları 
yanında oluşan mekanik sorunlarla da zaman 
kaybetmiş, ana rulman contası değişimi ve ana 
rulman tamiratlarını başarı ile tamamlamıştır. 
Bu işlemler için kesici kafanın 2 kere zeminde 
bırakılıp TBM’in geri çekilmesi gerekmiştir. 
TBM, conta değişimi için yaklaşık 1,5 metre, 
rulman tamiratı için ise 10 metre geri çekil-
miştir. Bu işlem sırasında 7 adet segmentin 
yerinden sökülmesi gerekmiştir. Kesici kafa 
ile TBM arasında açıkta kalan zemin poli-

üretan köpük kullanılarak sağlamlaştırılmış, 
personelin üzerine düşebilecek ufak kaya par-
çalarından korunması amacıyla açıkta kalan 
bölüme sac levhalar kullanılarak bir çatı yapıl-
mıştır. TBM’in geri çekilmesini takiben tamirat 
için yaklaşık 6 metre çapındaki ana rulman, 
yatağından çıkarılarak yere yatırılmış, tamiratı 
yapıldıktan sonra tekrar yerine monte edilmiş-
tir. Conta değişimi ve rulman tamiratı sırasıyla 
3 ve 6 hafta gibi kısa sürelerde tamamlanmış 
ve TBM kazıya devam etmiştir.

Mart 2012’de başlayan TBM kazısı 05 Temmuz 
2014’de TBM’in NATM tünelinde söküm için 
hazırlanan özel alana girmesi ile başarılı bir 
şekilde bitirilmiştir.

TBM Sökümü

Kazının 05.07.2014 tarihinde bitmesinin 
ardından 07.07.2014 tarihinde TBM söküm 
alanına getirilmesi amacıyla ilerletilmesi işle-
mine başlanmıştır. İlerleme işlemi 15 metrelik 

kalkan bölümü geniş açılan birleşim tüneline 
gelene kadar segment döşenerek, daha sonra 
ise çelik segmentler (false invert) kullanılarak 
yapılmıştır.

Sökümde TBM tünelinin NATM tüneli birleş-
tiği 16 metre çaplı geniş kesit tünele kurulan 
iki adet 50 ton kapasiteli portal vinç kullanıl-
mıştır. TBM’in en ağır parçası olan 135 tonluk 
ana rulman yatağının sökümü için ise ek 
olarak 200 tonluk bir vinç daha söküm alanına 
getirilmiştir. Ağırlığı 200 tonun üzerinde olan 
kesici kafa ise, en ağırı 65 ton olan 5 parça 
halinde dışarı çıkartılmıştır. 

TBM sökümü ile eş zamanlı olarak tünel için-
de konveyör, havalandırma ve soğutma suyu 
hatlarının sökümüne de başlanmıştır.

10.08.2014 tarihinde TBM’in ağırlığı yaklaşık 
1400 ton olan kalkan bölümünün sökümü 
34 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmış, 
gantrylerin sökümüne başlanmıştır. Söküm 
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işleminin Ağustos ayı içerisinde bitirilmesi 
planlanmaktadır.

NATM Tüneli

19 Temmuz 2012 tarihinde Kargı Su Alma 
Yapısından Km 0+004.26 dan NATM Tüneli 
çalışmaları taşeron firma ile başlamıştır.19 
Şubat 2013 tarihi itibari ile Gülermak Proje 
kapsamında TBM tarafındaki zemin prob-
lemleri nedeniyle iş programında daha fazla 
gecikmeye mahal vermemek üzere Türkiye’de 
ilk kez kullanılan Atlas Copco XE3C jumbo 
başta olmak üzere ciddi bir makine parkı oluş-
turarak (Tablo 3) del pat işlerini kendi ekibi ile 
yapmaya başlamıştır.

Tablo 3: NATM şantiyesi makine parkı.

S.N. MAKİNE PARKI Adet
1 ATLAS COPCO XE3C JUMBO 1
2 ATLAS COPCO E2C JUMBO 1
3 MEYCO POTENZA P. BETON ROBOTU 1
4 TİTAN IS26 P. BETON ROBOTU 1
5 MANITOU MTX-1840 SEPET 1
6 MANITOU MTX-1440 SEPET 1
7 VOLVO L110E LOADER 1
8 VOLVO EC290BLC EKSKAVATÖR 2
10 MERCEDES AXOR 3340 KAMYON 8
11 KOMATSU WA 480 LOADER 1
12 HİDROMEK HMK-102S 1

Gülermak, çapı 11 metre olan NATM tünelini 
del-patlat tekniği ile alt yarı yapmadan tek 
seferde açmayı başarmıştır.

XE3C jumbonun 6 metre delgi imkanı otoma-
tik delgi patern özelliği ile hem kısa sürede 
hem de sürekli kesiti kontrol etme imkanı 
doğmuştur. 100 metrekare ayna patlatmasını 
1,25 kg/m3 özgül şarja kadar düşürerek gün-
lük ortalama 8m’ye kadar yükselen ilerleme 
miktarları yakalanmıştır. Projedeki yaklaşım 
tüneli veya şaft açma zorlukları nedeniyle 
NATM tüneli tek bir ağızdan çalışılmıştır. Bu 
nedenle havalandırmaya büyük önem veril-
miş 2400 mm çaplı fantüp ve Cogemacoustic 
2X200 Jet-Fan kullanılmıştır. Tünel boyunun 
uzun olması nedeniyle TBM’de olduğu gibi 
NATM tünelinde de 10 kişilik “Acil Durum 
Konteyneri” kullanılmıştır. 

Tünel boyu 3500 metreyi geçtikten sonra İSG 
kurallarından ödün vermeden 2. bir emiş fanı 
kullanılarak hem kaliteli hem de güvenli kazı 
yapılmıştır. 4+003 metre uzunluğa ulaşmış bu 
tünel tek bir ağızdan açılmış 11 metre çapta 
NATM olarak Türkiyedeki en uzun tünel olma 
ünvanına sahiptir.

Projede radikal bir karar alınarak TBM in tünel 
içerisinde söküleceği daha geniş bir tünel açıl-
masına karar verilmiştir. Gülermak 16 metre 
çaplı geniş kesit tüneli (cavern) başarı ile 
tamamlamış ve TBM ile bu bölgede hedefle-
nen kavuşma gerçekleştirilmiştir.

Güvenlik Önlemleri

İş güvenliğine verilen önem ve tünelin uzun 
olması nedeniyle acil durumlarda kullanılma-
sı amacıyla, 2 adet TBM’de 1 adet de NATM 
tünelinde olmak üzere toplamda 3 adet acil 
durum konteyneri kazı boyunca ve söküm sıra-
sında tünelde hazır bulundurulmuştur. TBM’de 
bulunan konteynerlerin toplam kapasitesi 26 
kişi NATM tünelinde bulunanın kapasitesi ise 
10 kişidir.

Acil durum konteynerlerinin içerisinde kapa-
sitesine göre yiyecek, su ve ilkyardım kiti 
bulundurulmuştur. Odalarda her personele 
minimum 24 saat yetecek miktarda oksijen de 
bulunmaktadır.

Gaz sızıntısı vb. tehlikeli durumların önceden 
tespit edilmesi amacıyla TBM’de O2, CH4, CO, 
CO2 ve hava akışını sürekli olarak gösteren 
ve kaydeden sensörler bulunmaktadır. Ayrıca 
her iki tünelde ani gaz çıkışlarında kullanıl-
mak üzere Dräger Oxyboks K 25 acil kaçış 
maskeleri tüm personele yetecek miktarda 
bulundurulmuştur. Tünelde karşılaşılabilecek 
acil durumlarda yapılacakların personel tara-
fından bilinmesi amacıyla farklı tehlikeler için 
sık sık acil durum tatbikatları yapılmıştır.

Providing fresh air into mountains

protan.com

Welcome to a good tunnel talk with us in Salon 19, stand 17.

Norwegian Tunnel Network have 
a lot of experience we would like to share 

with the Turkish tunnel industry.
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Gülermak A.Ş. 
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Aydınlık bir gelecek için 
karanlığı kazıyoruz

Aydınlık bir gelecek için 
karanlığı kazıyoruz

www.ekolkoz.com

Güçlü makina - ekipman parkı ve uzman personeli ile üstlendiği 
projeleri öngörülen zamanda ve teknik standartlara uygun 
olarak tamamlamayı kendine ilke edinen EKOL KOZ, yenilikçi 
çözümler üreterek, değişen teknolojiyle uyum içerisinde 
kendisini sürekli geliştiren bir yapıdadır.

EKOL KOZ ailesi, üstlendiği projelerle ülkemizin gelişimine ve 
büyümesine katkı sağlamayı ve bu süreçte; kalite, çevre, iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standartlarını en etkin 
biçimde uygulamayı kendine amaç edinmiştir.
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ma 500-550°C’ de mukavemetinin yarısından 
fazlasını yitirmiş olur. Bu da tüneller gibi aşırı 
yük altında olan yapılarda son derece kritiktir. 
Bu nedenle beklenenin aksine, yüksek daya-
nımlı betonlar yangın durumunda oluşacak 
yüksek sıcaklığa karşı, düşük dayanımlı beton-
lara göre daha az dirençlidir ve bu deneylerle 
kanıtlanmıştır. 

Beton yanmaz ve yangın direnci yüksek bir 
malzeme olmasına rağmen, belirli bir sıcak-

lıktan sonra mukavemetinde önemli ölçüde 
bir düşüş meydana gelir. Örneğin, beton 600 
°C’de yaklaşık %50’lik bir mukavemet kaybı, 
patlama (spalling) ve dökülmeler gözlenir. 
Beton bu sıcaklıkta dayanımının yaklaşık yarı-
sını kaybettiğinden dolayı bu sıcaklık kritik 
sıcaklık olarak adlandırılır. 

Yangın esnasında normal davranış özellik-
lerini kaybeden betonda fiziksel ve mekanik 
değişimler gözlenir. Yüksek sıcaklık, betonun 
ısı yayınımı, ısı iletkenliği, ısıl genleşmesi, 
özgül ısısı ve buhar difüzyonu direnç faktörü 
gibi termofiziksel, birim ağırlığı ve rengi gibi 
fiziksel özeliklerine etki eder. Ayrıca yangın 
esnasında betonun basınç dayanımı, çekme 
dayanımı ve elastisite modülü gibi mekanik 
özeliklerinde değişimler olduğu görülmek-

tedir. 

Tünel yangınlarında beton tünel segmentle-
rinde dışarı çıkmaya çalışan suyun meydana 
getirdiği buhar basıncı nedeniyle betonda 
patlama (spalling) gözlenmektedir. Bu neden-
le çelik donatılar da daha yüksek sıcaklığa 
maruz kalmaktadır. 

Yüksek dayanımlı betonların mekanik dav-
ranışları incelenmiştir. 100-700°C arasındaki 
sıcaklıklarda yapılan çalışmalar sonucunda, 
betonun 100°C’de dayanımının %20’sini kay-
bettiği, beton dayanımı arttıkça bu oranın art-
tığı, ilk dayanım kaybından sonra 200-300°C 
arasında basınç dayanımında bir toparlanma 
meydana geldiği (%8-13), beton dayanımı 
arttıkça bu toparlanma noktasının yükseldiği 
belirlenmiştir. Beton 400°C’ye kadar daya-
nımın büyük kısmını kaybetmiş, 700°C’de 
dayanım kaybı %55’e ulaşmıştır. Bu yüksek 
dayanımlı betonlar yangın esnasına normal 
dayanımlı betonlara göre farklılıklar göster-
mektedir. Normal dayanımlı betona göre daha 
yoğun ve az boşluklu bir yapıya sahip olan 
yüksek dayanımlı betonlar yüksek sıcaklıklar-
dan daha fazla etkilenmektedirler. Tünellerde 
yangın esnasında beton segmentlerde mey-
dana gelen patlama ve parça atma nedeniyle 
beton kesitinde azalmalar meydana gelmekte 
ve bunun sonucunda can ve mal kayıpları 
yaşanmaktadır.

Patlama Önleyici Önlemler

Beton Katkıları

Betonun yüksek sıcaklık etkisi altında 
patlama davranışı çimento hamurunun 
özelliği, agrega, mineral ve çeşitli lif kat-
kılar kullanılmaktadır. Beton, özellikle 
çekme, eğilme ve çarpma dayanımları 
gibi mekanik dayanımlarının iyileşti-
rilmesi, gevrek kırılma özelliğinin kıs-
men giderilebilmesi ve yangın anında 
boşluklu yapı oluşturabilmesi amacıy-
la çeşitli lifler kullanılmaktadır. Bunlar, 
çelik lifler, polipropilen lifler, asbest lif-
leri gibi ürünlerdir. Tünel segmentlerinin 
yangın davranışını iyileştirme bakımından en 
çok tercih edilen ürün, polipropilen liflerdir.

Polipropilen Lifler

Polipropilen, malzeme olarak termoplastikle-
rin içinde yer alan ve oldukça hafif bir poli-
merdir. Günlük hayatta kullanılan plastiklerin 
hemen hemen yarısının hammaddesini oluş-
turur. Bu açıdan da bakılacak olursa üretimi 
ucuz olan bir plastik olduğunu da söylemek 
mümkündür. Polipropilen lifler çelik liflere 
nazaran betonun mekanik mukavemetlerini 
arttırmada çok etkili olmazlar, fakat azda olsa 
betona enerji yutma özelliği kazandırırlar.

Polipropilen lifler, düşük ergime noktalarından 
dolayı yüksek sıcaklık etkisinde sıvılaşarak lif 
yakınındaki boşlukları doldurur. Polipropilen 
lifler, yüksek performanslı betonlara ağırlık-
ça %0,05-0,1 oranında katıldıklarında parça 
atmaları engeller. Lifler, 160 °C civarında eri-
meye başlar, 205 °C civarında parçalanmaya 
ve 380 °C civarında polipropilen liflerin par-
çalanma reaksiyonu tamamlanır. Lifler, su için 

kaçış yolları hazırlayarak betonda patlama 
ve dökülmeleri engeller. Yangın esnasında 
polipropilen lifler eriyerek açık boşluklar oluş-
turur, böylece buhar basıncını azaltırlar. Yüksek 
sıcaklık etkisinde buhar basıncının azalması 
nedeniyle patlama (spalling) hasarının engel-
lenmesine katkı sağlayacaktır. 

Polipropilen liflerin yoğunluğu ne kadar fazla 
olursa patlama o kadar engellenmiş olur fakat 
bu beraberinde işlenebilirlik ve sağlamlık gibi 
karakteristikleri olumsuz etkilemektedir. Bu 
nedenle, ideal beton-katkı karışımını yangına 
dayanım testleri ile belirlemek gereklidir. 

Beton Tünel Segmentlerinin Yangına Dayanım 
Testleri ve Değerlendirmesi

Beton tünel segmentlerinin yangına dayanım 
testleri yüksek sıcaklık eğrileri (RABT, RWS, 
HC-HCM) baz alınarak gerçekleştirilmekte-
dir. Betonda nem oranı spalling konusunda 
önemli bir faktör olduğundan numuneler en 
az 90 gün bekletilerek nem değerleri yaklaşık 
%3-4 seviyelerine indirilmektedir. 

Aşağıda örnek olarak RABT-ZTV (train) eğrisi 
gösterilmiştir. Fırın sıcaklığı 1200 °C’ye kadar 
yükseltilerek 60 dakika boyunca sıcaklık sabit 
tutulduktan sonra düşürülmeye başlanır ve 
110 dakika boyunca lineer şekilde ortam 
sıcaklığına kadar düşürülür. 

Şekil 1. RABT eğrileri (Sıcaklık 5 dakikada 1200 °C dereceye 
kadar yükseltilir.)

Numuneler yangına maruz kaldığında pat-
lamalar gözlenmektedir. Test numunesinde 
gerçekleşen patlama ve dökülmelerin derin-
likleri, numunenin lif-lifsiz oluşuna ve çeşitli 
lif kalınlıklarına göre aşağıdaki grafiklerde 
gösterildiği gibi ölçülebilir. 

Test aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir 
ve herhangi birine ulaşması durumunda başa-
rısız olarak nitelendirilir. 
Çelik donatılarda sıcaklığın 250 °C’yi aşması
Kaplama ile beton arasındaki yüzeyde 380 
°C’nin aşılması
Beton yüzeyinde spalling (patlama) olması.
Bir beton tünel segmentinin yangına daya-
nım testi sonrası aleve maruz kalan tarafının 
görünümü. 
Küçük çaplı PP-lifli beton tünel segmentinin 
yangına dayanım testi sonrası aleve maruz 
kalan tarafının görünümü.

Kapalı bir ortamda malzeme yangın gücü ve 
yanma hızı gibi parametreler önemlidir. Sıcak 
gazların tavan kısmında birikmesi sebebiyle 
tavan ve duvarlar ısınır; dolayısıyla yüzeylerin 
ve sıcak gaz katmanının yakıt yüzeyine doğru 
ışınım yoluyla ısı transferi yapması sonucunda 
yanma hızını artırır. Mekândaki hava girişinin 
yanma için gerekli olan oksijen miktarının 
kısıtlanması amacıyla sınırlanması gereklidir.

Tünel yangınlarında parlama olması ihtima-
li düşüktür. Yangın çevresindeki duvarlarda 
büyük ısı kayıpları olmaktadır. Fakat tren ve 
araç kabinleri içindeki yangınlarda parlama 

durumu meydana gelebilir. Tünel yangınların-
da mekanik havalandırma yönündeki taşıtlar 
tutuşabilir, fakat bu durum parlama olarak 
nitelendirilmemelidir. 

Tünel yangınlarında duman katmanı soğuya-
rak zamanla tünelin tabanına doğru yangın-
dan uzaklaşarak alçalmaya başlar. Bu olayın 
gerçekleşmesinde tünelin boyu, çevresi, yük-
sekliği gibi etmenler önemlidir. Öte yandan 
tünellerde yangın, havalandırma ile etkileşimi 
içindedir ve baca etkisi oluşturarak akışta 
değişimlere neden olmaktadır. Tünel yan-
gınlarında havalandırma, yangın bölgesinin 
soğumasını sağlayarak sıcaklığın çok yüksek 
değerlere çıkmasına da engel olur. 

Tünellerde Prekast Beton Segmentlerin 
Yangın Davranışı

Prekast Beton Segmentlerde Patlama (Spalling)

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. 

Patlamaya Neden Olan Faktörler ve Doğurduğu 
Sonuçlar

Betonun yangına maruz kaldığında gösterece-
ği davranış, içeriğindeki agreganın ve çimen-
tonun özelliğine, nem miktarına, beton içeri-
sindeki hava yüzdesine ve yangın sırasındaki 
maksimum sıcaklık derecesine bağlıdır. Beton 
yüksek sıcaklığa maruz bırakılınca bünyesinde 
bulunan su molekülleri buhar fazına geçmeye 
başlar. Hacmi artan ve gittikçe mikro göze-
neklere 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 çık-
masına neden olur. Donatının yüksek sıcaklığa 
maruz kalması ise çok kısa sürede yapının 
çökmesi ile sonuçlanabilir. Zira çelik, ortala-

tünEllErdE yangın güvEnlİğİ

FirE SaFEty in tunnElS

Spalling tests are needed to assess the conformity of a concrete structure for application in practice, given the 
possibility that unacceptable damage to the structure may occur due to spalling of the concrete during fire. The test, 
therefore, comprises the concrete structure including intended measures to prevent spalling such as the application of 
an external fire protective layer, addition of PP-fibres to the concrete mix. PP-fibres reduce the spalling of micro-porous 
structure. These concrete tunnels segments are assessed by exposure of high temperature fires. The temperature rises 
rapidly up to 1200°C within 3-8 minutes.

GÖKTuĞ KIzILboĞA

EfECTİs ErA AVrAsYA

ALİ bAYrAKTAr

EfECTİs ErA AVrAsYA

Beton tünel segmenti 1 saat yangına maruz kaldıktan 
sonra beton kesitinde meydana gelen polipropilen lifler.

Resim 1: 200 °C sıcaklıkta lif yatağından 
polipropilenin akışı.
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arKUn Barajı vE HES EnErjİ tünElİ

arKun daM and HEPP tunnEl 

Enerjisa Company took in charge of Arkun Dam and hydroelectric power plant with build- operate-transfer contracting 
model. The project took place in Artvin and Erzurum cities and Coruh River. Embankment of the dam has 140 m height, 
and it is a fill dam having a core made from sand and gravel. Fill volume is 6774345 m3. It has a total capacity of 
238 MW, having 225 MW main power and 13 MW of auxiliary power centre. Construction was started at 2010 and 
finished in the second quater of 2014. 

Specifications of Power Tunnel 

After activating this project in full capacity, this plant can supply whole electricity requirement of the city of Erzurum. 
The power tunnel has approximately 14 km length and it is the longest power tunnel among the projects of Enerjisa. 
The contractor of the project is Yertas Construction.

Enerjisa’nın yap işlet devret modeliyle 
üstlenmiş olduğu Arkun Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali, Çoruh Nehri üzerinde 
Artvin ve Erzurum il sınırları içinde yer 
almaktadır. Baraj gövdesi temelden 140 m 
yükseklikte, ön yüzü beton kaplı kum-çakıl 
dolgu barajıdır. Gövde dolgu hacmi 6.774.345 
metreküptür. Ana santral binası 225 MW, 
etek santrali 13 MW olmak üzere toplam 
kurulu güç 238 MW’tır. İnşaatına 2010 yılında 
başlanan santral dört yıl gibi kısa bir sürede 
tamamlanarak 2014 yılının ikinci çeyreğinde 
devreye alınmıştır. Projenin yükleniciliğini 
Yertaş İnşaat üstlenmiştir.

Sözleşme Bilgileri

Sözleşme Tarihi: 25.05.2010
İşe Başlama Tarihi: 02.06.2010

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi: 23.11.2013
Süre uzatımı ile İş Bitim Tarihi: 25.01.2014
İhale Bedeli: 139.979.820,50 TL
Yaklaşım Tüneli Uzunluğu: 1992 m
Enerji Tüneli Uzunluğu: 14007m
Alt Rezervuar Tünel Uzunluğu: 252m
Denge Bacası Şaftı: 118m
Kapak Şaftı: 75m

Stratigrafik Jeoloji

Arkun Baraj yeri ve rezervuarı ile enerji tünel 
güzergahı ve santral yerinde, Üst Kretase 
yaşlı Berta Formasyonu ve bunların içine 
Üst Eosen-Oligosende intrüzif olarak girdiği 
kabul edilen İkizdere Magmatitleri gibi 
volkanik kayaçlar ile Kuvaterner yaşlı eski ve 
yeni alüvyon, yamaç molozu ve birikinti konisi 
gibi örtü malzemesi yüzeylenmektedir. 

Berta Formasyonu (Kb)

Berta Formasyonu, proje alanı ve yakın 
çevresinde, Sırakonaklar Çayı ve Köseoğlu 
Dere’nin kuzeydoğusundan başlayarak Çoruh 
Nehri’nin her iki yamacında Yusufeli ilçesine 
kadar uzanan alanda yüzeylenir. Proje alanı 
dışında Artvin-Borçka arasında ve Ardanuç, 
Şavşat dolayında geniş bir alanda rastlanırlar.

Berta Formasyonu’nun oluşmasını 
sağlayan Üst Kretase volkanizması 
bimodal bir volkanizmadır. Formasyon 
bazik bir volkanizmada olan spilitik bazalt 
ile dasit, riyolit gibi asit bir volkanizma 
kayaçlarının ardalanmasından oluşmaktadır. 
Volkanizmanın kesildiği dönemlerde araya 
çamurtaşı, marn, kireçtaşı, kumtaşı ve 

çakıltaşından oluşan sedimenter kayaçlar 
karışmıştır. Berta Formasyonu yer yer 
dayklarla kesilmiştir. Hidrotermal ayrışma 
alanları genişçedir ve yer yer aşırı silisleşme 
sonucu çakmaktaşları oluşturmuştur. Cinler 
Mahallesi dolayında bu silisleşme tipiktir. 
Örnekler üzerinde yapılan petrografik 
ince kesit irdelemelerinde kuvars andezit, 
breşleşmiş andezit, albit andezit, porfiritik 
andezit, polijenik aglomera, dasit, diyabaz, 
volkanik breş, riyolitik ve tüfler ayırt edilerek 
tanımlanmıştır.

Çökel kayalarını andıran bazik volkanik 
kayalar, siyah veya koyu renkleri dayanımlı, 
sert ve som görünüşleriyle arazide kolayca 
tanınabilirler. Akma düzeyleri birkaç 
metreden 10-30 m’ye kadar varan kalınlıklara 
erişebilmektedir. Çoğunlukla intersertal 
dokuludur. Camsı, siyah hamur ve içlerinde 
prizmatik plajiyoklaslar tanınmaktadır. 
Bazalt çoğu yerde ileri derecede değişime 
uğrayarak spilitik bir mineraloji kazanmıştır. 
Bunun sonucunda piroksen, hornblente 
veya aktinolite; playiyoklas ise albite veya 
oligoklasa dönüşmüştür. Ayrıca kayada 
yaygın bir ikincil karbonatlaşma, hamurda 
kloritleşme gelişerek, çatlaklar ikincil 
minerallerle dolmuştur.

Koyu renkli kayaların önemli bir bölümü 
tipik lav akma yapısı gösteren porfiritik yapılı 
andezitlerden oluşur. Sarp tepeleri oluşturan 
andezitlerin, ayrışmış rengi koyu gri, siyah, koyu 
yeşilimsi, yeşil; taze rengi ise gri ve yeşilimsidir. 
İnce kesitlerde porfiritik dokulu olup, 
hamur malzemesi kısmen kil minerallerine 

dönüşüm gösteren volkanik cam ve feldspat 
mikrolitlerinden oluşmaktadır. Fenokristal 
olarak ise epidotlaşma ve albitleşme gösteren 
plajiyoklas ile az miktarda opaklaşmış ve 
kabonatlaşmış halde mafik mineraller izlenir. 
Yer yer az miktarda hidrotermal kuvars içerir. 
Autohidrotermal alterasyon nedeniyle ikincil 
ürün olarak serizit, klorit, kalsit ve primer 
mineral kalıntıları olarak çok az miktarda 
apatit, kuvars fenorkristalleri ve toprak mineral 
olarak idiomorf mikro oluşumlar halinde pirit 
gözlenir. Albitli andezitlerde porfirik doku 
izlenir. İnce kesitlerinde fenokristal olarak 
albitleşmiş, bazıları epidotlaşmış plajiyoklas 
ile ojit ve kloritleşme gösteren volkanik 
camsı malzemeden oluşur. Yer yer kuvars 
fenokristalleri de izlenir. Andezit yer yer 
özellikle baraj yerinde yapısal breşleşmeye 
uğramıştır. Karbonatlaşma, epidotlaşma ve 
hidrogranatlaşma da izlenir. Fenokristal 
olarak albitleşmiş plajiyoklas ve kloritleşmiş 
mafik mineraller gözlenmiştir. Hamur maddesi 
mikrofelsitik özelliktedir.

Bazalt-andezit lavları ile ardalanan asit 
volkanizmanın ürünü riyolit ve dasitlerdir. 
Bu volkanizma porfiritik dokulu kayaları 
ve asit tüfler ile kaba taneli piroklastikleri 
oluşturmuştur. Koyu yeşilimsi bu lavlarla 
camsı hamur içinde yer alan fenokristallerden 
yaklaşık ¾’ü plajiyoklas, pek azı ise kuvarstır. 
Hornblende ve daha seyrek olarak biyotit 
fenokristal olarak görülür. Bazik kayalarda 
olduğu gibi, bunlarda da kloritleşme ve 
karbonatlaşma, killenme epidotlaşma ikincil 
olarak yaygınca gelişmiştir. Bu değişimler 

fenokristallerin içinde de görülmektedir. 
Kayalar toleyitik bir volkanizma ürünü olup, 
silise doyumlu bir dizi oluşturmaktadır. 
Bu volkanizmanın tabiatından olarak 
bazaltriyolit (dasit) ardalanması gelişmiştir. 
Aglomera düzeyleriyle birilikte piroklastik 
breşler de ayırt edilebilmektedir. Lapilli tüf ve 
tüflere de rastlanmaktadır. Dayanımsız ye açık 
renkli olan tüf düzeyleri, sediment kayalarla 
ardalanmalı olarak görülürler. Bazaltlarla 
ardalanan beyaz kuvarsit görünümlü, sert, ince 
ve orta tabakalı kayalar asit piroklastiklerdir. 
Bunlar ileri derecede silisifikasyona uğramış 
ve bazı düzeyler çört gibi sert ve sağlam 
bir yapı kazanmışlardır. Bazı düzeyler ise 
kolaylıkla dağılabilir özelliktedir.

Volkanik breşler, mor-gri-koyu gri renkli, ince-
orta çakıl boyutlu, çakıllar köşeli yer yer 
amorftur. İnce kesitlerinde opak mineraller 
ve volkanik kayaç parçaları izlenir. Silisleşme 
yaygındır.

Aglomeralar, siyah-koyu lacivert ve mor 
renklerde, orta-kalın tabakalı, çok sert ye 
dayanımlı düzeyler halindedir. İçlerinde 
değişik doku özelliğinde bazalt ve andezit 
kaya parçaları bolca bulunur. Ayrıca 
tüflerin bağlayıcı görev yaptığı bir matriks 
tanınmaktadır. Kaya bileşenleri bacadan 
kopartılan köşeli parçalarla kısmen taşınma 
geçirmiş elemanlardan oluşmaktadır. Yanal 
olarak sık sık katmansız ve masif volkanitlere 
geçiş gösterdiği için baraj yeri dolayında 
sürekli izlenememektedir. Çakılları yarı 
yuvarlak, yuvarlak, yer yer köşelidir. Gri kum 
boyutundan blok boyutuna kadar değişen 

Ş. bÜLENT bAYDAr

ProjE MÜDÜr YArDIMCIsI, YErTAŞ İNŞAAT
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taneleri genellikle andezit (porfirit) kökenlidir. 
Bu tanelenin çok ince taneli tüf hamuruyla 
çimentolanması sonucu oluşmuştur. 
Aglomeralar az bir mesafe taşınarak boylanma 
kazanmıştır. Arkun barajının yaklaşık 8.5 km 
mansabında yer alan Arkun I baraj yerinde 
izlenen örneklerinde ise oldukça iyi boylanmış 
ve yuvarlaklaşmış taneleri karakteristiktir.

Lapilli tüfü, açık yeşil renkli, volkanik camsı 
bir hamur ile içlerindeki volkanik kaya 
parçalarından oluşmaktadır. Tüfler gerek 
hamur, gerekse tanelenin cinsine göre ayırt 
edilebilmektedir. Camsı tüftlerde devitrifiye 
volkanik cam en yaygındır. 30—50 cm’ lik 
düzeyler oluşturan bu tüfler genelde açık 
yeşil renkli olup çört görünüşlüdür.

Proje alanı ve çevresinde izlenen tüfler 
oldukça değişik özelliktedirler. Baraj yerinde 
izlenen beyaz, kirli beyaz renkli, gevrek ye 
kırılgan, kuvarsite çok benzeyen ince taneli 
tüflerin tane boyu 0.08—0.24 mm arasında 
değişir. Kısmen epidotlaşmış, silisleşmiş, 
serisitleşmiş ve hidroganatlaşmış plajiyoklas, 
az miktarda kuvars, mika, klorit ve kalsitten 
ibaret olup, kriptokristalen kalsit ve camsı 
bir hamur ile başlanmıştır. Kılcal çatlak ve 

çatlaklarda mikrokristalen kalsit dolgular 
izlenir.

Tünel güzergahında yüzeylenen açık yeşil, 
sarımsı yeşil, sarı ve kahverengi tüfler yer yer 
ayrışarak tamamen killeşmiştir. Hidrotermal 
ayrışmayla birlikte atmosferik ayrışmanın 
yoğun olduğu yerlerde yamaç boyunca akma 
ve küçük heyelanlar izlenir. Bu kesimlerde 
oksitlenme olağandır. Büyük bir bölümü 
volkanik camsı hamurdan oluşan bu kaynın 
içinde yer yer volkanik kaya parçaları izlenir. 
Silisleşmenin yoğun olduğu kesimlerde ise 
kayaç oldukça sert ve duraylıdır.

Litik tüfler de genellikle tünel güzergahı 
boyunca yüzeylenirler. Açık yeşil, yeşil renkli, 
oldukça sert ve kuvvetli dirençlidirler. Seyrek 
olarak atmosferik ayrışma izlenir. Fakat 
silisleşme oldukça yaygındır. Çok ince taneli 
malzeme içinde koyu yeşil renkli,köşeli 
volkanik kaya parçaları olağandır. Bunların 
dışındanda yüzeyde ve yeraltında sondajlarda 
aynı özellikleri gösteren riyolitik, dasitik ve 
andezitik tüflere de rastlanmıştır.

Riyolitik tüf, kırmızımsı kahverengi, çok ince-
ince taneli, şistik yapıda ve silis dolgudur. 
Dasitik tüf, açık yeşil-yeşil-beyazımsı-bej 

renkli, çok kırıklıdır. Andezitik tüf, seyrek iri 
taneli, yer yer uzun eksenli, klorit mineralli 
(=10 mm), kuvars fenokristalli, porfirik dokulu, 
yer yer ayrışmalı ve killeşmelidir

Berta Formasyonunun, volkanik kayalarının 
yaş tayinine olanak sağlayan, onlarla 
ardalanmış konumda olan çökel kayalar 
enerji tüneli güzergahında ve İspir-
Yusufeli arasında, Çoruh vadisinin her iki 
yamacında, yaygın olarak yüzeylenmekte 
olup, içlerinde anahtar düzey gibi düzenli 
ve devamlı izlenebilen kesimler vardır. 
Ancak bunlar genelde yanal ve düşey yönde 
volkanik kayalar ile girik olduğundan uzun 
mesafelerde devamlı görülmezler. Volkanik 
birimlerin yakınında görülen ince piroklastik 
düzeyler ile ardalanan başlıca çökel kayaları 
volkanojenik malzemeli ince ve orta taneli 
kumtaşları (grovak), çamurtaşları ve marnlar, 
kırmızı renkli rekristalize kireçtaşları ve 
konglomera düzeyleridir. Kireçtaşları mikrit ve 
biyomikritiktir. Kırmızı renk hematitçe zengin 
olmasından kaynaklanır.İçlerinde pelajik bir 
mikrofauna görülmektedir.

Çökel kayalardan konglomeralar genellikle 
volkanik kökenli çakılların çökelmesi ile 

oluşmuştur. Fazla dayanıklı olmayan birim 
çok seyrek olarak üst kotlarda izlenir.

Kumtaşı; yeşil-koyu yeşil renkli, volkanik 
kökenli orta iri taneli, yer yer iyi boylanmış 
taneler karbonat çimento ile tutturulmuştur. 
Orta-kalın-çok kalın tabakalıdır.

Çamurtaşı, kızıl-kızılımsı kahve renkli, 
çoğunlukla ayrışmış ve dayanaksızdır. Givgin 
Tepe dolayında çok az bir kalınlıkta izlenir.

Enerji tünel güzergahında, üst kotlarda 
izlenen biyomikrit, bej, sarımsı renklidir. 
Genellikle atmosferik ayrışmaya maruz kalmış 
bu birimin %50’si Globotruncana, Radiolaria, 
Sünger Spikülü, Plelaljik Foraminifer ve 
tanınamayan organizmalardan oluşmuştur 
(Ertunç, A. 1980). Çökelme ortamının karakteri 
dolayısıyla yer yer volkanik öğeler izlenir. 
Derin deniz fasiyesini işaretleyen fosiller 
karakteristiktir. Çok sık ve düzensiz çatlakları 
boyunca kalsit ve silis dolgudur.

Yine üst kotlarda izlenen kireçtaşı-marn 
ardalanmasının kalınlığı çok azdır. Kireçtaşı 
sarımsı, bej renklidir. Orta katmanlı, ikincil 
kristalleşmeli, yer yer ayrışmalı ve erime 
boşlukludur. Marn kireçtaşına oranla daha 
koyu renkli ve çört yumruludur.

Formasyonun Alanbaşında ölçülmüş 
stratigrafi kesitindeki kalınlığı 1.138 m’dir. 
Ancak, toplam kalınlığının 2.000 m’yi aştığı 
sanılmaktadır.

Berta Formasyonu içindeki çökel kayaçlardan 
alınan numunelerin ince kesitlerinde 
Globotruncana Lapparaneti, Globotruncana 
arca, Globotruncana stuarti formus, 
Rugoglobigerina, Rotalia, Pseudotextularia, 
Heterohelix, Textulariidae, Polipier, Echinid 
dikeni ve sünger spikülü bulunmuştur. Bu 
fosillere göre Berta Formasyonu’nun yaşı Üst 
Kretase olarak tanımlanmıştır.

İkizdere Magmatitleri(Ti)

Çoruh nehri ana kolu ve yan kollarının önemli 
bir kesiminde yüzeylenen granitik kayalar 
Rize Plütonu olarak tanımlanmaktadır. 
İkizdere Magmatitleri de bu plütonun kenar 
veya uzantılarını oluşturmaktadır. İkizdere 
Magmatitleri proje alanında, Arkun Barajı 
rezervuar alanında sağ yamaçta Köseoğlu 
Dere’nin; sol yamaçta Sırakonaklar Çayı’nın 
güneybatısından başlayarak, akış yukarıya 
Aksu baraj yerine doğru yüzeylenmektedir. 
Yüzeylenmeleri düzensiz olup bazı kesimlerde 
kopuk mostralar halinde, bazı kesimlerde 
dayk ve damar kayaları olarak bazen de çok 
geniş alanlarda devamlı olarak görülürler.

Plütonu oluşturan Magmatitler farklı 
kesimlerde petrografik değişiklik 
gösterdiğinden, doku ve mineral özelliklerinin 
tanımlanması için alınan örnekler üzerinde 
yapılan petrografik incelemelerin sonuçları 
aşağıda verilmiştir:

Granodiyorit: İri kristalli tanesel bir yapI 
gösterirler. Kısmi serisitlşŞme gösteren albit, 
oligoklas ile az miktarda andezin bileşimi 
plajiyoklas daha az miktarda kuvars ve 
ortoklas, koyu renkli mineraller olarak ise 
biotit ve hornblenden oluşur.

Albit granit: İri tanesel yapılı, ana bileşenler 
olarak epidotlaşma ve serisitleşme gösteren 
albit bileşimli plajiyoklas, 
kuvars, çok az ortoklas 
ve yaygın kloritleşmiş 
biotitten oluşur.

Granit Porfir: Orta ve 
küçük tanesel yapılıdır. 
Ana bileşenler olarak 
kaolinleşmiş ortoklas ile 
albit ve kuvars mineralleri 
ve az miktarda biotit ve 
epidot içermektedir.

Mangerit (ortoklaslı 
diyorit): İri kristalli ve 
tanesel yapı gösteren 
örnek ana bileşen olarak 
oligoklas-andezin bileşimli 
plajiyoklas ile daha az miktarda piroksen ve 
ortoklas mineralleri içerir. Eser miktarda da 
kuvars, apatit ve biotit tespit edilmiştir.

Albitleşmiş, kloritleşmiş diyoritler: 
Hipidiyomorf oluşumlar halinde yapısal 
hareketler sonucu karakteristik doku 
gösteren ve otometasomatizma nedeniyle 
tamamen albitleşmiş kısmen de kloritleşmiş 
ve epidotlaşmış plajiyoklas ve az miktardaki 
kloritleşmiş minerallerinden oluşur. Ayrıca az 
miktarda sfen ve apatit saptanmıştır.

Aplit granit porfir: Orta ve ince taneli 
ksenomorf, hipidiyomorf tanesel yapı gösterir. 
Ana bileşen olarak kuvars ile albit bileşenli 
plajioklas minerallerinden oluşmaktadır. 
Uzun, ince kuvars kristallerin alkali feldspat 
içerisinde bulunduğu mikrografik dokunun da 
gözlendiği örnekte, ayrıca çok az sfen ve mika 
mineralleri izlenmiştir.

Kuvars-diyorit Porfir: Hipidiyomorf, tanesel 
dokunun yanı sıra kısmen porfirik dokuludur. 
Oligoklas-andezin bileşimli plajiyoklas 
fenokristallerinden, zayıf uralitleşme 
gösteren piroksen minerallerinden ve 

%10 kuvars mineralinden oluşmaktadır. 
İncelenen numuneler ve gözlenen 
kesimlerdeki özeliklerine dayanarak, İkizdere 
Magmatitlerini oluşturan granit ve granitik 
kayalarda granodiyorit-tonalit, adamellit, 
porfirik mikrogranit ve granit-gnays grupları 
belirlenmiştir. İnce kesit irdelemelerinde 
adamellit, lamprofir, kataklastik granit (aplit) 
tanımlanmıştır.

İkizdere magmatitlerinin Üst Eosen-Oligosen 
yaşlı oldukları sonucuna varılmıştır. Ancak, 
çevrede Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı 
granitlerin de varlığı bilinmektedir.

Kuvvet Tüneli Jeolojisi (Enerji Tüneli)

Enerji Tüneli Donatılı Kesit 

Tünel güzergahında Berta Formasyonun 
volkanik Kb (v) ve sedimanter kayaları Ka (s) 
yüzeylenmektedir (ARKUN-ÇED-06). Volkanik 
kayalar porfirit dokulu andezit, andezitik 
aglomera ve breş, volkan5ik breş, dasit, 
diyabaz ve diyabaz daykları ile az miktarda 
tüften oluşmaktadır. Volkanik kayalarda baraj 
yeri yakınında yapılan araştırma sondajlarının 
değerlendirilmesine göre, volkanik kayalar 
ayrışmamış taze, eklemli ve çatlaklı, sert ve 
sağlam, çoğunluğu iyi çok iyi nitelikli, az 
oranda orta-kötü nitelliklidir. Sedimanter 
kayalar çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı, marn ve 
kireçtaşlarının ardalanmasından oluşmaktadır. 
Sedimanter kayalar volkanik kayalara nazaran 
daha az dayanımlı, tabakalı ve kıvrımlı, yer yer 
değişik derecede ayrışmış özelliktedir.

Berta Formasyonunda üç yönde gelişmiş 
eklem sistemleri ve sedimanter kayalarda 
tabakalanma yapısı iyi gelişmiştir. Güzergahta 
yapılan yüzey jeolojisi çalışmalarında yapılan 
eklem öçlümlerine göre egemen eklem 
takımlarının duruşu EW/900, N400E/500NW, 
N200E/700NW, N400W/900, N500E/800NW, 
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N-S/700W’dır. Sedimanter kayalardaki 
tabakaların duruşu genelde N600E/300SE’dır. 
Fakat değişik yönde tabaklanmalar ve küçük 
ölçekli kıvrımlı yapılar da mevcuttur.

Tünel güzergahında yüzeyde 2 adet normal fay 
ve 6 adet diyabaz daykı haritalanmıştır. Yüzey 
jeolojisini tünel seviyesine projekte edersek, 
tünel kazısının yaklaşık 2.860 m uzunluğundaki 
%25’ lik kısmı Berta Formasyonu volkanik 
kayalarında ve 10 452 m’lik %75‘inin ise Berta 
Formasyonu sedimanter kayalarında olacağı 
tahmin edilmektedir.

Klasik metot için 4 adet yaklaşım tüneli ile 
5 parçaya bölünen tünelde 10 ayrı aynadan 
çalışılacağı düşünülmüştür. 4 adet yaklaşım 
tüneli ve 5 parça tünel için ön destekleme 
keşfi yapılmıştır. Tünel destek sınıflaması 
kayaçların genel kütle yapısını ve blok boyutu 
ile bloklar arası kayma mukavemetini ve aktif 
gerilmeyi belirleyen parametreler: 

1) Kaya niteliği (RQD)
2) Eklem takım sayısı (jn) 
3) Eklem pürüzlülük değeri (jr) 
4) Eklem ayrışma değeri (ja)
5) Eklem suyu azaltma faktörü (jw) 
6) Gerilim azaltma faktörü (SRF) 

Yukarıdaki parametreler göz önüne alınarak 
NGI (Norveç Jeoteknik Enstitüsü, Barton, 
Lien,ve Lunde 1974) yayınında belirtilen 
kaya kütlesi (Q) değerini hesaplama yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır. Yukarıda belirtilen 
parametrelerin değeri baraj yerinde yapılan 
araştırma sondajları ve yüzeysel jeolojik 
harita bilgilerine dayanılarak aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır.

RQD = 95-45
Jn = 6-12
Jr = 3-1 
Ja = 1-4
Jw = 1-0,66
SFR = 1-2,5

Bu değerlere göre Qmax (en iyi değeri) = 
47,5 ve Qmin (en kötü değeri) = 0,24 olarak 
belirlenmiştir.

Enerji Tünelinin Özellikleri

Arkun Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin 
tam kapasite olarak faaliyete geçmesi ile 
Erzurum ilinin tamamının elektrik ihtiyacını 
karşılayabilecek bir güce sahiptir. Yaklaşık 
olarak 14 km uzunluğa sahip olan enerji 
tüneli ile Enerjisa projeleri arasında en uzun 
enerji tüneline sahip proje konumundadır. 
Toplam net uzunluğu 14.007,50 m olan enerji 

tünellerinin dağılımı şu şekildedir;

T-1 tünel uzunluğu: 699,91 m
T-2 Memba tünel uzunluğu: 
2052,14 m
T-3 Memba tünel uzunluğu:  
4415,02 m
T-4 Memba tünel uzunluğu:  
5761,90 m
T4- Enerji çıkış tünel uzunluğu: 
1078,53 m

Toplam uzunluğu 1992 m olan 
yaklaşım tünellerinin dağılımı da şu 
şekildedir;
YT-1 Yaklaşım tüneli uzunluğu: 
225,35 m

YT-2 Yaklaşım tüneli uzunluğu: 594,06 m
YT-3 Yaklaşım tüneli uzunluğu: 511,90 m
YT-4 Yaklaşım tüneli uzunluğu: 428,94 m
YT-5 Alt rezervuar yaklaşım tüneli uzunluğu: 
232,18 m

Enerji Tüneli Proje Bilgileri
Enerji Tüneli Giriş Taban Kotu: 856,00 m
Enerji Tüneli Çıkış Taban Kotu: 807,00 m
Giriş-Denge Bacası Çapı: 6,40 m
Denge Bacası –Çıkış Çapı: 5,40 m
Tipi: Dairesel
Kaplama Kalınlığı: 0,35 m + 0,25 m = 0,60 m
Donatılı: 3.389,811 m 
Donatısız: 10.386,009 m
Cebri Boru: 204,02 m

Kapak Şaftı Bilgileri

Kapak Şaftı Yeri: 0+130.00 m
Çapı: 7,60 m
Kapak Yapısı Üst Kotu: 941,00 m
Kapak Şaftı Tünel Birleşim Kotu: 864,00 m 
Şaft Yüksekliği: 76,00 m
Beton Kalınlığı: 0,40 m

Denge Bacası Bilgileri

Yeri: 13+795.82m
Şaft Çapı: 13.00 m
Şaft Beton Kalınlığı: 0,80 m
Şaft Yüksekliği: 118,00 m
Üst Rezervuar Çapı: 30,00 m
Üst Rezervuar Yüksekliği: 28,00 m
Üst Rezervuar Beton Kalınlığı:1,50 m 

Alt Rezervuar Tüneli Bilgileri

Tünel Boyu: 262 m
Tünel Çapı: 8,25 m
Donatılı: 262 m
Beton Kalınlığı: 0,80 m
Denge Bacası Şaftı Üst Kesişim Kotu: 840,00 m
Denge Bacası Şaftı Alt Kesişim Kotu: 821,00 m

Enerji Tüneli’nde Yüksek Basınçlı Enjeksiyon 
Uygulaması

Enerji tünelinde, projesinde gösterildiği şekilde 
kaplama betonlarının %76’sı donatısız olarak 
inşa edilmiştir. Bu bölümdeki konsolidasyon 
enjeksiyonları ile donatılı olarak kemer 
betonu yapılan bölümlerdeki konsolidasyon 
enjeksiyon yapım yöntemi birbirinden farklılık 
göstermektedir. Donatısız olan bölümlerdeki 
konsolidasyon enjeksiyon basınçları 15-24 
bar arasında değişmekte olup bir kesitteki 
tüm kuyulara aynı anda ve aynı basınçta 
enjeksiyon basılması esasına dayanmaktadır. 
Donatılı olan bölümlerde ise maksimum 10 
bar basınçta ve yine bir kesitteki tüm kuyulara 
aynı anda enjeksiyon basılmıştır.

Denge Bacası ve Enerji Tüneli Birleşim Yeri

İmalatı Tamamlanmış Yaklaşım Tüneli

Enerji Tüneli Beton İmalatı Tamamlanmış Kesit

www.tsurumipompa.com 
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1. DELTA® SOLUTIONS FOR TUNNELING

1.1 Dörken

Dörken, with the headquarter in Herdecke, 
Germany, is a key manufacturer of membra-
nes of polymer plastics for the construction 
industry for many decades, family owned since 
1892, marketing the products under the brand 
name DELTA®. (Fig. 1).

The EURO Tunnel, the TGV Tunnel Soumagne, 
Chathouchee Tunnel in Atlanta and the 
Gotthard Base Tunnel in the Alps are some 
of the international references of tunnels 
and deep ground engineering projects where 
Dörken products had been preferred.

Dörken is a specialist since 1980 in dimpled 
sheeting and since 1982 in drainage membra-
nes to offer unique high quality drainage solu-
tions (Fig. 2). Dörken did prove his expertise by 
having developed a special high performance 
dimple sheeting with long life expectation of 
100 years and durability under extreme ther-
mal conditions for the Gotthard base tunnel

Figure 1. Dörken Factory in Herdecke, Germany

Figure 2. Dimpled sheeting for tunnelling

1.2 Efficient Drainage

Efficient drainage is of paramount importance 
during the tunnel construction as well as after 
its completion. Depending on the ground and 
water configuration, the upper arch as well as 
the floor of the tunnel may be impacted by 
artesian, fissure, and – if the tunnel is covered 
by a thin layer of soil – seepage water. In the 
long run, both the durability and the usability 
of a tunnel largely depends on the extent to 
which its inner shell and floor have been reli-
ably protected against the incursion of water 
and any subsequent frost damage.

This being so, it is advisable to catch any 
artesian and surface water between the inner 
and the outer shell of the tunnel both along 
the arch and the floor of the tunnel in suitable 
drainage and seepage layers, and to drain it 
away under controlled conditions. This holds 
particularly true for any tunnels made by rati-
onalised methods using waterproof concrete, 

which may neither come into contact with 
seepage water nor be exposed to hydrostatic 
pressure while it is setting.

If a tunnel is situated above the underground 
water table and the fissure water is free from 
aggressive components, seepage or fissure 
water impinging on the crown and bench 
sections may be drained away laterally to the 
base of the tunnel. In such a case, no waterp-
roofing or drainage is needed in the tunnel 
floor, which is why this arrangement is called 
the ‘umbrella principle’ (Fig. 3).

Figure 3. The ‘umbrella principle’

Wraparound waterproofing is normally execu-
ted in two layers. When waterproof concrete 
is used in the building of a tunnel, it is highly 
advisable as well as rational to install a dra-
inage system for protection even in the buil-
ding phase as this kind of concrete may not 
be exposed to seepage water or hydrostatic 
pressure during setting. 

An effective drainage layer greatly improves 
and warrants the reliability of the waterp-
roofing layer by relieving hydrostatic pres-
sure caused by dammed-up seepage water. 
Furthermore, a drainboard can provide effecti-

EFFiciEnt drainagE SolutionS, dESignEd For 

tHE gottHard baSE tunnEl
MIChAEL MErTENs

Dörken Gmbh & Co KG, herdecke, Germany

AbsTrACT
Herdecke based dörken is a leading manufacturer of membranes of polymer plastics for the construction industry for many 
decades, marketing the products under the brand name dElta®.
Efficient drainage is of paramount importance during the tunnel construction as well as after its completion. in the long run, 
both the durability and the usability of a tunnel largely depends on the extent to which its inner shell and floor have been reli-
ably protected against the incursion of water and any subsequent frost damage. the drainage elements must be able to cope 
with the threat of sintering as well as clogging that result from the lime stemming from the underground water. this paper 
reflects on advantages of using Polyethylene based drainboards to design a system performing adequately throughout the en-
tire lifetime of the structure through some project examples along with describing the stringent requirements for the gotthard 
alpine railway tunnel through the Swiss alps.
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ve protection for a waterproofing liner against 
potential damage from mechanical impact 
and consequential moisture intrusion.

Polymer based drainage sheets, providing 
inherent advantages as low weight, ease of 
application and long expected service lifeti-
mes, offer an efficient alternative for perma-
nent water management in tunnel construc-
tion projects.

Dimpled and drainage sheets for tunnel cons-
truction are often developed for specific cus-
tomers and occasionally subject to extensive 
quality-assurance processes.

2 EXAMPLES FROM THE FIELD

2.1 Supreme Discipline in the Mountain: The 
Gotthard Base Tunnel in Switzerland

The ‘new railway link through the Alps’ (NEAT) 
is one of the most spectacular tunnelling pro-
jects of the modern era, a 57 km tunnel that 
will be the longest in the world: the Gotthard 
base tunnel. Linking Erstfeld in the Swiss 
canton of Uri to Bodio in the Ticino, it consists 
of two tubes that run through the mountain 
at distance of about 40 meter. Two underg-
round emergency stops (Sedrun and Faido) 
will permit passengers to leave the tunnel in 
the event of an accident. At what is currently 
the world’s longest building site, four tunnel-
boring machines, each measuring 440 meter 
in length (trailer included) and 9.58 meter in 
diameter, have been chewing their way into 
the mountain, advancing 20 to 25 meter each 
day. In some segments where boring machi-
nes could not be used, the tunnel was blasted 
into the rock, advancing six to ten meter a day.

Figure 4. DELTA®-AT 800 and DELTA®-AT 

1200 are specially developed heavy-duty 
dimpled drainage sheets that are used in the 
Gotthard base tunnel.

Figure 5. A cross-section from the Gotthard tunnel

The Gotthard base tunnel is built by the 
shotcrete method which produces a cavity-
free bond between the tunnel structure and 
the rock. The concrete inner shell is at least 
30 cm thick. The tunnel is scheduled to be 
completed in December 2017. The strictest 
standards applied to the project in matters of 
safety. This equally applied to the materials 
used, waterproofing and drainage sheets inc-
luded. As only system solutions were accepted, 
Dörken entered a system partnership with a 
manufacturer of waterproofing layers.

Figure 6. System 116

The resultant joint solution was certified and 
approved as a waterproofing system for the 
Gotthard tunnel by AlpTransit Gotthard AG.

Figure 7. DELTA®-AT 1200 and the yellow waterproofing 

membrane

Sheets used in the Gotthard tunnel must have 
a service life of no less than 100 years, and 
that under highly unfavourable environmen-
tal conditions, for the seepage and fissure 
water is highly alkaline in spots and may be as 
warm as 45°C due to geothermal effects. This 
is why a drainage sheet featuring a maximum 
of chemical resistance was specially develo-
ped for this project.

Figure 8. Pressure/Compression behaviour of DELTA®-AT 800 

and DELTA®-AT 1200

DELTA®-AT 1200 is extremely robust and 
stable, having a square weight of 1.200 g/m2 
and a compressive strength of 950 kN/m².

Figure 9. DELTA®-AT 1200 and shotcrete

During the entire process of development, 
harmonisation, modification, and authorisa-
tion, the new dimpled sheets had to under-
go a very strict process of certification and 
examination. Thus, they were subjected to 
a 24-month ageing test in which they were 
exposed to water at up to 70°C, a 0.5 % solu-
tion of sulphuric acid at 50°C, and oxygen-
enriched water at 70°C, after which they were 
tested again.

Figure 10. Schematic of the pressure vessel with specimens

Figure 11. Pressure vessel for ageing in oxygen-enriched water 

at elevated temperature and pressure.

Test Apparatus for Long-Term Durability 
Testing

The Ageing Conditions:

� Water at 23°C
� Water at 45°C
� Water at 70°C
� Alkaline water at 50°C
� Acidic water at 50°C
� Oxygen-enriched water at 70°C and 3 

bar pressure
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� Environment with aerobic and anaerobic 
microorganisms

The production of the sheets also has to 
meet extremely stringent standards. Samples 
are regularly taken from the production line 
and tested for compliance with formulation 
and quality requirements in an oxidation 
induction time (OIT) test. In addition, rolls are 
regularly taken from the current production 
and tested by accredited Swiss laboratories 
for technical data compliance on behalf of the 
Swiss building supervision. Only those lots of 
dimpled sheets whose quality has been certi-
fied may be delivered to the Gotthard tunnel 
building site.

Figure 12. The installation

Another heavy-duty drainage sheet has been 
employed in the Gotthard tunnel since 2009: 
DELTA®-AT 800, a somewhat lighter variant 
of DELTA®-AT 1200, has been developed for 
those areas where less stringent requirements 
apply to drainage sheets. Made from the same 
high-quality formulation, the service life of 
this sheet is just as long, but its square weight 
is 800 g/m² and its compressive strength 650 
kN/m². 

Figure 13. Installed dimpled sheet

Even so, its performance is still markedly bet-
ter than that of normal drainage products for 
civil engineering. 

So far, more than 500.000 m² of DELTA®-AT 
1200 and 350.000 m² of DELTA®-AT 800 have 
been integrated in the Gotthard tunnel.

2.2 Example of the Soumagne TGV Railway 
Tunnel in Belgium

Between May 2001 and August 2005, 
Belgium’s longest railway tunnel with an 
overall length of 6.4 km was built east of 
Liege. There were three operations involved 
in excavating the tunnel: the crown came first, 
the bench next, and the floor last.

Figure 14. Soumagne TGV Tunnel

Figure 15. A cross-section from Soumagne Tunnel

The excavation was made by blasting. The 
finished tunnel structure consists of an outer 
shell of fibre shotcrete reinforced with light 
supporting arches, heavier arches fastened 
to the rock with anchors being used only in 
exceptional cases. Next comes the drainage 
and waterproofing system, followed by an 
inner shell of in-situ concrete. 

The floor is made of reinforced concrete in 22 
meter segments.

Figure 16. The installation

To catch water seeping from the rock and 
convey it to a drainage pipe at the base of 
the tunnel, DELTA®-MS was installed directly 
against the shotcrete layer. Its purpose is 
to keep headwater stress away from the 
tunnel waterproofing proper. In addition, it 
offers mechanical protection to the sensitive 
waterproofing that is laid out on partially 
extremely uneven ground, with depressions 
featuring a diameter-to-height ratio that 
occasionally reaches 5: 1.

Figure 17. Inside of the tunnel

To save the expense of levelling these inequ-
alities and reduce the quantity of shotcrete 
needed to equalise the surface, dimpled plas-
tic sheets were used as a kind of liner in the 
depressions. The waterproofing could then 
be fastened directly onto the dimpled sheet. 
To protect the tunnel floor from water rising 
from below, DELTA®-MS 20 dimpled sheets 
were laid out at a slight gradient between the 
floor vault and the inner shell of reinforced 
concrete.

Figure 18. The installation

By catching an average of up to 36 000 litre 
of water per hour and draining it away to the 
base of the tunnel, they reduced hydrostatic 
pressure so much that a flatter floor slab 
could be installed. One detail was the seam 
between the horizontal seepage layer and 
the surface drainage of the tunnel vault. In 
this critical zone, the dimpled sheets were 
installed in a double layer. The horizontal 
seepage layer was run up vertically along the 
tunnel vault and overlapped by a wide strip 
of the vertical surface drainage. The overlaps 
between the drainage sheets along the floor 
were safely joined and sealed with 30 cm 
wide strips of DELTA®-THENE, a cold-setting, 
self-adhesive bitumen waterproofing memb-
rane (Fig. 19).

Figure 19. DELTA®-THENE strips

180.000 m² of DELTA®-MS and 70 000 m² of 
the 20 mm special dimpled sheet DELTA®-
MS 20 were integrated in the tunnel of 
Soumagne.

One of the most important prerequisites on 
which the operational safety and longevity 
of a tunnel depends is to keep harmful rock 
water away from the inner sheathing and 
the traffic zone. This is why the efficiency and 
longevity of drainage layers is of particular 
importance in this context. Under dimensio-
ned drainage layers such as thick protection 
cloths may sinter up relatively quickly.
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2.3 DELTA®-MS Installation as Drainage Liner 
in the Chatahouchee Tunnel in Atlanta, GA, 
Phase 1 - 3

Below pictures show the application of 
DELTA®-MS as a seepage layer in the CSO 
tunnel in Atlanta, GA (Figure 20).

Figure 20. DELTA®-MS

It acts as an effective relief layer for water 
seeping out of the bored tunnel surface. 
Without the application of DELTA®-MS the 
seepage water would interfere with placing 
and curing the concrete liner that is being pla-
ced as inner surface of the tunnel (Figure 21).

The membrane was equipped with flame 
retarding additives to meet the requirements 
of DIN 4102, Class B1, and to reduce the fire 
hazards inside of the tunnel.

Figure 21. DELTA®-MS

Figure 22. 120.000 m² of DELTA®-MS with a 
flame retardant quality were integrated in the 
tunnel of Chatahouchee.

2.4 Example of the Railway Tunnel 
Rehabilitation in the Czech Republic

Many older tunnels leak because they are 
made of masonry, because their waterproofing 
is inadequate, or simply because of their age; 
long, dangerous icicles may form in them in 
winter. The vaults are not only wet; they also 
lose their structural stability as the mortar 
between the bricks leaches out. 

Where railway tunnels are concerned, it frequ-
ently happens that the line cannot be closed 
for rehabilitation. In such cases, the tunnel 
must be partially dismantled section by secti-
on and rebuilt by the shotcrete method which, 
however, does not permit waterproofing the 
arch in its entirety.

Figure 23. DELTA®-PT application

2.4.1 The solution for rehabilitation
In many cases, water damage may be effecti-
vely prevented only by retrofitting a drainage 
system. By lining the arch with DELTA®-PT, a 
dimpled sheet with a fused on plaster mesh, 
a gap is created against the face of the rock 
through which fissure water can drain away 
safely.
The fused-on plastic mesh offers safe ancho-
rage to shotcrete being applied.
2.4.2 Nové Hamry railway tunnel in Czechia
The Nove Hamry tunnel is an old railway tun-
nel situated in Carlsbad County. It had several 
leaks which caused severe problems in winter 
due to the icicles formed below them. To reha-
bilitate the tunnel, a surface drainage layer 
was to be installed.
This was done by fastening DELTA®-PT with 
it’s fused on plaster mesh to the tunnel vault. 
Not only does the material provide effici-
ent drainage, it also retains shotcrete safely. 
Sheets were welded together, and any penet-
rations were sealed.
In the next step, a new reinforced inner shell 
was made of shotcrete in two passes.

Figure 24. Nové Hamry railway tunnel

Figure 25. DELTA®-PT installed

Figure 26. DELTA®-PT covered

2.5 Example of Kemalpaşa, Cut-and-Cover 
Railway Tunnel near Izmir, Turkey

2.5.1 Cut and cover tunnelling
The cut-and-cover method is used whenever 
a tunnel is covered only by a thin layer of 
ground. The pit remains open throughout 
the building operation. In many cases, pit 
lining methods are used to secure the exca-
vation. Tunnels featuring lines and mouths 
are always exposed to water. In many cases, 
backfill materials that are available locally do 
not permit much seepage, so that an efficient 

drainage system becomes indispensable.
Figure 27. Cut-and-cover tunnel modelling
The high compressive strength of the DELTA®-
TERRAXX drainage system ensures that there 
will be no exposure to water under hydrosta-
tic pressure.
Figure 28. DELTA®-TERRAXX application in 
Kemalpaşa Tunnel project
For this reason, the system is ideal for tunnels 
built by the cut-and-cover method, even when 
soil pressures are as high as 90 kN/m².
2.5.2 Kemalpaşa railway tunnel near Izmir, 

Turkey
A new 27 km long railway line is currently 
being built in the vicinity of Izmir, including a 
number of tunnels. The Kemalpaşa tunnel was 
built by the cut-and-cover method. 
Figure 29. Kemalpaşa Tunnel
Made of reinforced concrete, the tunnel tube 
was waterproofed with plastic sheets. To pro-
tect this waterproofing, and to avoid exposure 
to headwater, DELTA®-TERRAXX was installed. 
Figure 30. DELTA®-TERRAXX
Its unusual width of 2.40 m speeds up the 
laying process, and its high compressive 
strength ensures a high level of safety even 
under thick layers of ground.
3 PREVENT OF SINTERING
The drainage elements must be able to cope 
with the threat of sintering as well as clog-
ging that result from the lime stemming 
from the underground water. Also in the case 
of drained tunnels, it must be ensured on a 
permanent basis that underground water is 
disposed of without the application of pressu-
re so that the structure is not subjected to any 
unforeseen water pressure built-up.
Figure 31. An old water channel
Figure 32. Drainage sheets
The term ‘sintering’ refers to a problem that 
tunnel builder knows: the formation of CaCO3 
deposits that are crystalline and infused with 
metal oxides. Whenever this substance cannot 
remain in solution because of the evaporation 
of water, temperature or pressure differences, 
or the presence of nucleating agents, it will 
settle in the drainage layer and/or the drai-
nage pipe.
Figure 33. Sintering
The classical methods designed to avoid sin-
tering are periodic cleaning and maintaining 
large cross-sectional reserves in the drainage 
system.
DELTA®- AT 1200 &-AT 800 dimpled sheets 
offer an efficient alternative in this case: 
Their high water flow capacity in the plane 
under a load from:
20 kPa (i=1) = ca. 3,1 l / s ⋅ m
50 kPa (i=1) = ca. 2, 7 l / s ⋅ m
100 kPa (i=1) = ca. 2, 3 l / s ⋅ m
Makes them rational and reliable tools for 
permanent water management in tunnel 
construction projects of all kinds.
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IC İçtaş - Astaldi ortaklığı tarafından hayata 
geçirilen 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu 
Projesi kapsamında Asya Yakası’nda yakla-
şık 55 kilometrelik bir otoyol etabı hizmete 
sunulmuş olacak. Asya Yakası’nda çalışmaları-
na devam edilen bu otoyol projesi kapsamın-
da 2 ayrı lokasyonda T2 Riva Tünelleri ve T3 
Çamlık Tünelleri’nin yapımlarına hızla devam 
ediliyor. 

Çamlık - Alemdağ bağlantı yolu üzerinde yer 
alan Odayeri - Paşaköy Kesimi T3 Çamlık 
Tüneli, 22m çap ve 225 m² kesit alanı ile 
Avrupa’nın en geniş tüneli olma özelliğini 
taşıyor. Alt yükleniciliğini Ekol Koz Maden 
İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin üstlendiği 
T3 Çamlık Tüneli’nde kazı çalışmalarına Aralık 
2013 tarihinde başlanıldı. Her bir tüpü dört 
şeritli olmak üzere iki tüplü olarak inşa edi-
lecek tünelin gabarisi 3,75 x 4 şerit = 15,00 
m x 5,00 m’dir. Yeni Avusturya Tünel Açma 
Metodu uygulanarak açılan tünellerde Kuzey 
Tüp uzunluğu 570 m, Güney Tüp uzunluğu ise 
650 m’dir. 

Tünel kazılarında Ağustos ayı itibariyle Kuzey 
Tüp I. Aşama 285 m, II. Aşama 235 m, III. Aşama 
68 m, IV. Aşama 68 m, V. Aşama 50 m ilerleme 
olmuştur. Güney Tüp’te ise I. Aşama 288 m, 
II. Aşama 236 m, III. Aşama 93 m, IV. Aşama 
58 m, V. Aşama 10 m ilerleme sağlanmıştır. 

Tünel yapım aşamaları yüzeyde yapılmış olan 
sondajlarla tünel güzergahında tünel yüzey 
et kalınlığının hangi tabakadan olduğunun 
incelenmesi sonucunda yapılan çalışmalar ile 
belirlenip uygulamaya karar verilmiştir.  

Tünel uygulamasında; tespitler ve jeolojik boy 
kesit oluşturulduktan sonra yüzey formas-
yonuna göre kazı tipleri destekleme çizel-
gesi hazırlanır. Tünel kesitinin büyük olması 
ve aynı zamanda yüzey formasyonunun zayıf 
zemin olmasından dolayı pilot tünel uygula-
ması yapılmaktadır. Tünel ilerlemeleri şuan C2 
zemin sınıfında yapılmaktadır.

Şekil 1.  Pilot Tünel Uygulaması

Çamlık Tünelleri’nin kazısı altı (6) aşamadan 
oluşmaktadır. I. ve II. pilot tüneller geçici 
invertle desteklenmiştir. Pilot tünel iksaları 
kalıcı ve geçici iksalardan oluşmaktadır. III. 

ve IV. kazı aşamalarıyla geçici iksalar tünel 

galerisinin tabanına kadar uzatılır. III. ve IV. 

kazı aşamalarıyla birlikte geçici invert kırılır. 

Geçici iksalar V. ve VI. kazı aşamalarının kazısı 

bitikten sonra kaldırılır.

IC Ictas and Astaldi joint venture are continuing the construction of the 3rd bridge and Northern Marmara Highway in 
Isatanbul. After the completion, 55 km of highway will be open to the public use. Riva and Camlik tunnels are advancing 
rapidly in the Asian part of Istanbul.

Camlik Tunnel having a 22 m diameter and 225 m2 cross section is the widest tunnel in Europe. As a sub-contractor 
Ekol Koz Construction Company started excavation in December 2013. The tunnels were designed as two tubes and 
four lanes. Tunnels are excavated with NATM method. The North and South tubes have a length of 570 and 650 meter, 
respectively. 

KUZEy marmara otoyolU ProjESİ ÇamlıK tünEllErİ

nortHErn MarMara HigHway ProjEct: caMliK tunnElS 

Şekil 2. Kazı Tip Kesiti

YAVuz sELİM KArAKuM

ŞANTİYE ŞEfİ, EKoL Koz İNŞAAT

AsAf buLuT

TÜNEL ŞEfİ, EKoL Koz İNŞAAT
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Tünel desteklemede bulon uygulaması önem-

li yer tutar. Çamlık Tünelleri’nde iki farklı bulon 

uygulanmaktadır. Bunlar PG Bulon uygulaması 

ve IBO Bulon uygulamasıdır.

Çamlık Tünelleri’nin tip kesiti daha önce 

Türkiye’de imalatı yapılmamış tünel kesitidir. 

Tünel gerçek kazı alanı 225,82 m²’dir. Tünel 

teorik kazı alanı 220,23 m² dir.

Aynı zamanda Çamlık Tünelleri’nde boru 
kemer yöntemi (Umbrella arch) uygulanmak-
tadır. Kemer boru boyu 9m, boru çapı 4’’ 
tir. Her beş(5) iksadan sonra kemer boru 
çakılmaktadır. Dört metresi bindirme olarak 
öngörülmüştür. 

Tünel pilot üstyarı kazısı öngörülen mesafe-
ye ulaştıktan sonra altyarı kazısına girilmesi 
gerekmektedir. Altyarı ve üstyarı kazılarının 

aynı anda imalatını sağmak için pilot tünel 
kazısının yaklaşık 80’ninci metresinde Bağntı 
Geçidi (Cross Passage) tünel uygulamasına 
geçilmektedir. Mevcut galeride pilot tünel 
uygulamasından dolayı bağlantı geçidinin 
kesiti küçük ve dar olmaktadır. Ayna kazısının 
ve alt yarı kazısının aynı anda yapılma olasılığı 
yoktur. İş makinalarının geçiş ve aynalarda 
kazı çalışmasının sağlanması için bağlantı 
geçidi uygulamasına ihtiyaç duyulur. Bağlantı 
geçidi tüneli iki pilot tünel arasında zemin 
yüzeyine yapılan tünel kazısı ile oluşturulan 
kısa bağlantı tünelidir.

Şekil 3. Bağlantı Geçidi Tüneli Tip Kesiti

Şekil 4. Bağlantı Geçidi Tüneli Yan Görünüş

Şekil 2. Kazı Tip Kesiti
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Bağlantı geçidi tünellleri öngörülen mesafe-

lerde (80 veya 100 m) bir tünel aynası açılana 

kadar yapılır. V. ve VI. kazı aşamalarına girildiği 
esnada bağlantı geçidi kesitleri tünel aşama-
sı dahilinde kazılır. Bağlantı tünelleri geçici 
tünellerdir. 

Tünel kazıları 6 aşamada tamamlandıktan 
sonra kiriş ve kemer beton uygulamasına 
geçilmektedir. Kiriş beton uygulaması Şekil 
5’te görüldügü gibidir. 

Şekil 5. Temel Kiriş Beton Dökülmes

Kiriş beton uygulamasından sonra keçe ve 
membran uygulamasına geçilmektedir. Kemer 
beton öncesi keçe ve membran imalatı yapıl-
dıktan sonra kemer beton uygulamasına geçi-
lir. Kiriş beton ve kemer beton imalatı tamam-

landıktan sonra iki kiriş arasında kalan kısma 
dolgu beton uygulaması yapılır. 

Tünellerde ortalama olarak I ve II. aşamalarda 
1,25 metre/gün, III ve IV. aşamalarda 3 metre/
gün, V. aşamada 1,30 metre/gün ve VI. aşama-
da ise 2 metre/gün olarak iş programına para-
lel bir şekilde ilerlemeler devam etmektedir. 
Tünel kesitinin büyük olması ve zemin for-
masyonunun bozukluğundan dolayı günde 2 
kez deformasyon okumaları yapılarak tünelde 
hareket olup olmadığı devamlı gözetim halin-
de tutulmaktadır. Projede deformasyon değeri 
15 cm ile sınırlandırılmış olup şuana kadar 
imalatına devam edilen Çamlık Tünelleri’nde 
2 cm üzeinde bir deformasyon okumasına 
rastlanmamıştır.

Şekil 5. Temel Kiriş Beton Dökülmesi
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İstanbul’un uzun vadeli içme ve kullanma suyu 
ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen 
Melen Sistemi ile İstanbul’a ilk aşamada yılda 
268 milyon m3 (8,5 m3/s), 3. aşama sonunda 
ise yılda 1.180 milyar m3 su temin edilerek 
şehrin 2040 yılına kadar olan su ihtiyacı 
karşılanmış olacaktır. Melen Sistemi proje 
alanı genel olarak İstanbul il sınırları içinde 
bulunmakla beraber bölgesel olarak Düzce, 
Sakarya ve Kocaeli il sınırları içerisinde de yer 
almaktadır.

Dört aşamada gerçekleştirilecek olan Büyük 
İstanbul İçme Suyu 2. Merhale- Melen 
Projesi’nin ilk aşamasında, isale hattında 
2,5 m çapında ve 21 mm et kalınlığında 
çelik borular kullanılacak olup boruların 
toplam uzunluğu 157 km’dir. Tüneller, 3. 
aşama sonundaki nihai debiyi iletebilecek 
kapasitede projelendirilmiştir. Sistemdeki 
tünellerin toplam boyu 25 km’dir. 1. aşamada 
kamulaştırılarak platform kazısı yapılan isale 
hattı güzergâhı diğer aşamalara da hizmet 
verecektir.

Projenin ilk aşamasında, kuzey yönüne akarak 
Karadeniz’e dökülen Melen Çayı’nın suyu 
nehir ağzının yaklaşık 7 km akış yukarısına 
yerleştirilen ve nehir en kesiti boyunca 
inşa edilen Melen Regülatörü vasıtasıyla 
alınacaktır. Daha sonra, Melen Pompa 
İstasyonu’ndan 1,7 km uzunluğundaki Terfi 
Hattı ile 196 m (210 kotu) terfi ettirilerek 
Melen Terfi Deposu’na pompalanacaktır. 
Buradan alınan su sırasıyla 2,50 m çapında 
yaklaşık 130 km çelik boru hattı, 4,5 çapında 
3,8 km uzunluğunda Şile-Alaçalı Tüneli, 
5.416 m kondüvi (Yeşilvadi Geçişi), 4,5 
çapında 8 km’lik Alaçalı/Ömerli-Hamidiye 
Tünelleri ve 9,3 km’lik çelik boru isale hattı 
vasıtasıyla cazibeli olarak Cumhuriyet Arıtma 

Tesisi’ne iletilecektir. İhtiyaç halinde, Melen 
Sistemi’nin fazla suyu Hamidiye Tüneli’nin 
orta noktasındaki 60 m uzunluğunda Ömerli 
Bağlantı yapısı ile Ömerli Barajı’na cazibe 
ile aktarılabilecektir. Cumhuriyet Köyü’nün 
yakınında inşa edilen Cumhuriyet Arıtma 
Tesisi’nin kapasitesi 720.000 m3/gün olacak 
şekilde projelendirilmiştir.

Projenin esas amaçlarından biri de 
modern teknolojinin verdiği imkanlarla 
ham suyun arıtılarak halkın kullanımına 
sunulmasıdır. Arıtılmış su kalitesi bütün 
yönleriyle Avrupa Topluluğu İçmesuyu 
Direktifi’nde belirtilenlere uygun olacaktır. 
Cumhuriyet Arıtma Tesisi’nde arıtılan su 
yaklaşık 3,9 km’lik Terfi Hattı ile Cumhuriyet 
Pompa İstasyonu’ndan Cumhuriyet Terfi 
Deposu’na (135 m kotu) pompalanacaktır. 
Terfi yüksekliği 96 m’dir. Cumhuriyet Terfi 
Deposu’na pompalanan su, 2.50 m çapında 
çelik boru hatları, 4.00 m çapında tüneller 
ve konduvilerle ( Bekleme Tüneli: 2 032 m, 
Beykoz Tüneli: 2 833 m, Ortaçeşme Tüneli: 
983 m, Boğaziçi Tüneli: 5 551 m, Ayazağa 
Tüneli: 2 577 m ve Osmankuyu Tüneli: 2 
175 m) cazibeli olarak Avrupa yakasında 
mevcut olan Kâğıthane Dağıtım Merkezi’ne 
iletilecektir.

Melen sisteminin 2. aşamasında, 3 m çapında, 
153 km çelik boru isale hattı, ilave terfi 
istasyonları ve terfi depoları ile arıtma tesisinin 
2. kademesi ile Melen Barajı bulunmaktadır. 
Barajın temeli Orman ve Su İşleri Bakanımız 
Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katıldığı 
merasimle 6 Mart 2014 tarihinde atılmıştır. 
3. aşamada ise pompa istasyonları ve arıtma 
tesisine ünite ilavesi yapılarak üçüncü isale 
hattı döşenecektir.

MELEN BARAJI

Melen Barajı, Batı Karadeniz Bölgesinde 
İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda, Düzce 
ve Sakarya illerini birbirinden ayıran Büyük 
Melen Çayı üzerinde: Düzce ili, Akçakoca ilçesi, 
Uğurlu köyüne 2,5 km, Sakarya ili, Kocaali 
ilçesi, Ortaköy beldesine 5 km mesafede 
bulunmaktadır. Büyük Melen Çayı’nın denize 
döküldüğü Karadeniz kıyısından yaklaşık 7 
km güneydedir.

Melen Barajı, 1990’lardan başlayarak yoğun 
göç alan İstanbul’da suyun arz ve talep 
dengesinde meydana gelen bozulmayı 
düzeltmeye yönelik geliştirilen “Büyük 
İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi Melen 
Sistemi” nin depolama tesisidir.

Ece-Tur ve Yöntaş ortaklığıyla yapılan Melen 
Barajı’nın, kret uzunluğu 945 m, temelden 

yüksekliği 124 m, gövde dolgu hacmi 2 
milyon 80 bin m3 olup, barajda 694 milyon 
m3 su depolanacaktır. İstanbul’da halen 
işletmede olan 14 adet barajın toplam su 
toplama kapasitesi ise 877 milyon m³’tür. 
Dolayısıyla Melen Barajı göl hacmi tek başına 
işletmede olan 14 adet barajın göl hacminin 
%80’ine tekabül etmektedir. 

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) gövde 
tipinde inşa edilecek olan Melen Barajı, 
içmesuyu ve enerji amaçlı kullanılacak. Melen 
Barajı tamamlandığında İstanbul iline yılda 
1 milyar 77 milyon m3 su temin potansiyeli 
oluşturulacak, ayrıca 45 MW kurulu gücündeki 
HES ile 174 milyon kilowatt saat ortalama 
enerji üretecektir. Böylelikle yaklaşık 60.000 
haneli bir yerleşim yerinin bir yıllık ihtiyacını 
karşılamaya yetecek olan elektrik enerjisini 
tek başına üretmiş olacaktır.

Baraj inşaatının en önemli kritik eşiği olan 
Büyük Melen Çayının derivasyonunda iki adet 
5,5 m çapında ve 161,5 m uzunluğunda 
derivasyon tüneli açılmış olup, 06.04.2014 
tarihi itibari ile Büyük Melen Çayı bu 
tünellere derive edilmiştir. Memba ve mansap 
batardolarının imalatı tamamlanmış olup 
barajın gövde katof kazı imalatına Ağustos ayı 
sonu itibariyle başlanılması programlanmıştır. 

Melen Barajı’nın bedeli 213,8 milyon TL 
olup, inşaat sözleşmesi 17.12.2012 tarihinde 
imzalanarak işe başlanılmış olup, barajın 
temeli 6 Mart 2013 tarihinde atılmıştır.   
Ağustos 2014 tarihi itibariyle barajda % 
17 ’lik gerçekleşme söz konusudur. Melen 
Barajı’nın 29 Ekim 2016 tarihinde bitirilmesi 
planlanmaktadır.

Sağ sahil görünüş

BüyüK İStanBUl İÇmESUyU ıı. mErHalE 

ProjESİ mElEn SİStEmİ

MElEn watEr SyStEM and MElEn daM ProjEct

The main aim of the Melen project is to supply drinking water to Istanbul. In the first phase, the capacity will be 268 
million m3 per year (8.5 m3/s) and in the third phase, the total capacity will reach up to 1.180 billion m3 per year.

The steel water distribution pipeline has 2.5 m diameter and 21 mm thickness with a total length of 157 km. In this 
project, tunnels have 25 km length and designed to supply water to be required in the third stage. 

Melen Dam is the storage facility of the Melen Project. Ece-Tur and Yontas joint venture constructs this dam with a 
capacity of 694 million m3. Melen Dam will have the biggest capacity among the 15 dams around Istanbul.  

Derivation of Melen stream is achieved with two tunnels having 5.5 meter diameter and 161.6 m length. After the 
completion of the tunnels, the stream was derived to the tunnels in 6 April 2014.

İLYAs bEKçİ

ECE Tur-YÖNTAŞ orTAKLIĞI

MAhMuT ANLI

TÜNEL ŞEfİ, ECE Tur-YÖNTAŞ orTAKLIĞI

Projenin Konumu
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Sol sahil görünüş

2014-2022 Periyoduna Göre İşletme 
Çalışması

İçme suyu ihtiyacı: 536,11 hm3
Mansap Suyu: 70.96 hm3
Firm enerji: 148,03 GWh
Seconder enerji: 26,28 GWh
Toplam enerji: 174,31 GWh

Projenin Genel Jeolojisi

Stratigrafi

Proje sahasında yer alan birimler yaşlıdan 
gence doğru Mezozoyik yaşlı filiş, Üst Kretase 
yaşlı kireçtaşı, Üst Kretase-Paleosen yaşlı 
killi kireçtaşı ve marnlar ile Eosen yaşlı 
kiltaşı kumtaşı ardalanmasından oluşan filiş 
ve Eosen yaşlı volkanik tüf, aglomera ve 
andezitler şeklinde sıralanmaktadır. Baraj 
bent yerinde Eosen yaşlı filiş ile bunların 
üzerinde Melen çayı yatağında kalınlığı 35,00 
m ye varan kalınlıkta alüvyon, yamaçlarda 
yerinde ayrışma sonucu oluşmuş 11,00 m 
kalınlıkta yamaç molozu yer almaktadır.

Proje alanında yer alan jeolojik birimlerin 
özellikleri yaşlıdan gence doğru aşağıda 
verilmiştir.

Mesozoyik - (Çakraz Formasyonu) Filiş (Mflş)

İnceleme alanında en yaşlı çökelleri oluşturan 
bu formasyon kumtaşı - silttaşı - kiltaşı 
birimlerinden oluşmuştur. İnceleme alanının 
kuzeybatısında Cumayeri’nden başlayarak 
batıya doğru yüzeylenmektedir.

Üst Kretase-(Yemişliçay Formasyonu) 
Kireçtaşı (Krü Kçt)

Tabanda çakıltaşı ve kumtaşı 
ile başlayan birimi üste 
doğru geçişli olarak çakıltaşı-
kuvars elemanlı kumtaşı 
ile kuvars-kumtaşı, kireçli 
kiltaşı ve kumtaşı-çamurtaşı 
ardalanması izlemektedir. 
Proje sahasında Cumayeri 
köyünde belirgin olarak 
yüzeylenmektedir. Grimsibej 
renkli, orta katmanlı, sert, 
keskin köşeli ve kırıklıdırlar. 
Bu birimler karst oluşumunun 
özelliklerini taşımaktadır. 
Çeşitli erime boşlukları, 
polye, karst kaynağı gibi 
karstik oluşumlar arazide 
izlenebilmektedir. Cumayeri 
köyü kuzeyinde Eosen filişle, 

kuzeybatısında yer alan Mesozoyik filişiyle 
dokanağı faylıdır. Bu kireçtaşının üzerine 
Üst Kretase-Paleosen kireçtaşı (Akveren 
fm) konkordan olarak gelmektedir. Üst 
Kretase-Paleosen- (Akveren Formasyonu) 
Kireçtaşı (Krü-Pal Kçt) İncelenen bölgede, 
göl alanında Hamasçık köyünün batısında ve 
Cumayeri köyünde gözlenen bu formasyon, 
killi kireçtaşı–marn - kumlu kireçtaşı olarak 
izlenebilmektedir. Gri, mavimsi, beyaz, bej ve 
yer yer kırmızı renklidir. Sert, köşeli ve yer 
yer kavkımsı kırılmalıdır. Marnlı kesimler ince 
belirsiz tabakalı, killi kireçtaşı kesimleri ince 
ve orta tabakalı olup devamlı ve belirgindir. 
Üstlere doğru tabakalanma artar. Bu birimde 
yoğun karstlaşma gözlenmektedir. Çeşitli 
yerlerde yüzeyde büyük çukurluklar halinde 
polye ve düdenler vardır.

Eosen – (Kusuri Formasyonu) Filiş (Eflş)

Bu formasyon, özellikle Melen havzasında 
geniş alanlarda izlenmektedir. Genel 
olarak kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ve marn 
ardalanmasından oluşmuştur. Melen 
barajı bent yerinde Kiltaşı ve kumtaşından 
oluşmaktadır. Sarımsı-kahve ve gri renkli, 
tabakalar birkaç cm ile 2 m (orta ile kalın) arası 
kalınlıktadır. Kumtaşı farklı iki özellik gösterir. 
Bir kısmı gri renkli, sert, karbonat çimentolu 
ve dayanımlıdır. Sarımsı, kahverenkli olanlar 
ise muskovit parçaları içermektedir. Tabaka 
kalınlıkları 1 ile 2 m civarındadır. Atmosferik 
şartların etkisiyle üst yüzeyleri kolaylıkla 
ayrışabilmekte ve ufalanmaktadır. Arazinin 
tamamen bitki örtüsü ile kaplı olması 
nedeniyle eklem takımları hakkında sağlıklı 
bir bilgi edinmek mümkün olmamakla birlikte, 
mostralarda tabakalanmaya dik eklemlerin 

varlığı gözlemlenmektedir. Baraj bent yerini 
ve göl alanının büyük bölümünü bu birimler 
oluşturmaktadır.

Orta-Üst Eosen-(Volkano-sediment) Volkanik 
tüf ve aglomera (Evol)

İnceleme alanının güneyinde, Hamasçık Köyü 
yakınlarında yüzeylenen bu birim Eosen 
filişlerin üzerinde yer almaktadır. Aglomera, 
tüf, andezit ve piroklastik kumtaşları 
içermektedir.

Kuvaterner Yamaç Molozu (ym)

Proje sahasında en üstte istiflenen Kuvaterner 
yaşlı tutturulmamış-az tutturulmuş yamaç 
molozu Eosen filişin yerinde ayrışması 
sonucu oluşmuştur. Filişin üst kesimlerinde, 
kalınlığı 11 metreye kadar varabilen toprak 
örtüsü şeklinde görülmektedir. 

Genel olarak kırmızımsı kahverenkli olup, 
kil çimentolu, inceden kalına doğru değişik 
çaplarda, gevşek tutturulmuş kum ve çakıldan 
oluşmuştur. Yer yer gri renkli kum-çakıl 
bantları içermektedir. İnceleme alanında sahil 
kesimlerinde yüzeylenmektedir.

Kuvaterner – Alüvyon (Qal)

Büyük Melen Vadisi ve sahil boyunca 
çökelmiştir. Kalınlığı güncel dolgularla 
birlikte yer yer 35.00 metreye ulaşmaktadır. 
Alüvyon killi, siltli, çakıllı, kum niteliğindedir. 
Yer yer iri bloklar içermektedir. Büyük Melen 
çayı yatağında üst seviyelerde kil-silt şeklinde 
olan alüvyon alta doğru daha iri taneli kum-
çakıldan oluşmaktadır.

İnceleme alanı stratigrafik kolon kesiti 
(Ölçeksiz)

Derivasyon Tünelleri

Derivasyon tünelleri 2 adet (T1 ve T2) olmak 
üzere, sol sahilde inşa edilmiştir. T1 ve T2 
tünelleri net 5,50 m çapında ve 150,00 
m uzunluktadır. Ayrıca 2 adet enerji şaftı 
açılmıştır. Tüneller ve şaft Eosen yaşlı filiş 
içerisinde açılmıştır. Filiş genel olarak kiltaşı 
ve kumtaşı ardalanmasından oluşmuştur. Bu 
birimler sarımsı-kahve, gri renkli, tabakalar 
orta ile kalın katmanlıdır. Yer yer çatlaklı 
ve kırıklı yapı gösterirler. Filişin kumtaşı 
seviyeleri geçirimli olup kırık ve çatlak 
sistemleri boyunca su hareketleri mevcuttur. 
Tüneller YAS seviyesinin altında açılmıştır.

Derivasyon Tünelleri Yapım Aşaması

Derivasyon Tünellerinin Kazıları ve Destek 
Önerileri

Filişlerin tünel açımı sırasında davranışlarının 
belirlenmesi için eski çalışmaların jeoteknik 
verileri, yüzey gözlemi verileri, bu birimler 
içerisinde açılmış olan sondaj kuyuları ve 
tünel kayasının kütle özellikleri göz önüne 
alınarak Q (Barton vd.-NGI, 1993 ve 2002) ve 
RMR (Bieniawski, 1989) tünel sınıflamaları 
yapılmıştır.

Q Kaya sınıflaması

Tünel kotundaki kaya koşullarının Q 
sınıflamasına göre yorumlanması sonucu 
bulunan proje Q değerleri aşağıda verilmiştir:

Portal kesimleri; 
Qportal= 0,01

Tünel kesimleri;
Olası Ezilme Zonlarına ait Qezilme= 0,007

En Kötü Koşullarda Kumtaşlarına ait Qkmtek = 0,31

En İyi Koşullarda Kumtaşlarına ait Qkmtei = 3,3

En Kötü Koşullarda Kiltaşlarına ait Qkltek= 0,125

En İyi Koşullarda Kiltaşlarına ait Qkltei= 1,71

RMR Kaya Sınıflandırması

Portal kesimleri; 

RMRportal = 18

Tünel kesimleri;
Olası Ezilme Zonlarına ait RMR ezilme= 15

En Kötü Koşullarda Kumtaşlarına ait RMR kmtek= 32

En İyi Koşullarda Kumtaşlarına ait RMR kmtei= 57

En Kötü Koşullarda Kiltaşlarına ait RMR kltek= 27

En İyi Koşullarda Kiltaşlarına ait RMR kltei= 47

Her iki sınıflamanın birlikte değerlendirilmesi 
sonucu 3 ayrı destek kategorisi belirlenmiş ve 
bu kategorilere ait destek önerileri ile tünel 
güzergahı boyunca beklenen oranları aşağıda 
verilmiştir.

Beklenen oranlar kazım sırasında değişmiştir 
ve tünel tip III ile desteklenmiştir. Tünel kazısı 
aşamasında kum oranı yüksek sert zeminlerde 
patlatmayla, killi yumuşak zeminlerde kırıcı ile 
ilerlemiştir. Derivasyon tünelleri Şubat 2014 
tarihinde tamamlanmış ve su derive edilmiştir.

İçmesuyu İsale Tünelleri

İsale tünelleri 2 adet (T1 ve T2) olmak üzere 
sağ sahil yanında inşa edilmektedir. T1 ve T2 
tünelleri net 3,50 m çapında olup T1 tüneli 
428 metre uzunlukta T2 tüneliyse 403 metre 
uzunluktadır. İsale tünelleri Eosen yaşlı filiş 
içerisinde açılmaktadır. Filiş genel olarak kiltaşı 
ve kumtaşı ardalanmasından oluşmuştur. Bu 

birimler sarımsı-kahve, gri renkli, tabakalar 
orta ile kalın katmanlıdır. Yer yer çatlaklı ve 
kırıklı yapı gösterirler. Filişin kumtaşı seviyeleri 
geçirimli olup kırık ve çatlak sistemleri boyunca 
su hareketleri mevcuttur. Mayıs 2014 sonunda 
başlayan tünellerin Ağustos 2014 itibariyle 
%15'i bitmiş olup kumtaşlarının yoğun olduğu 
bölümlerde dinamitle, killi bölümlerin yoğun 
olduğu bölgelerdeyse kırıcıyla ilerlenmektedir. 
Filiş genel olarak kiltaşı ve kumtaşı 
ardalanmasından oluşmuştur. 

T1 Tünel aynası

İsale Tünelleri Desteklemeleri

İsale tünelleri tip-5 destekleme tipiyle 
desteklenmektedir. Çelik iksalar 0,75-
1 metre aralıklarla kurulmaktadır. Hasır 
çelik üstüne kademeli olarak 3-4-5 cm 
kalınlığında püskürtme beton atılmaktadır. 
Kaya bulonları ø 26 ve 4 metre uzunluğunda 
olup, montajları şaşırtmalı olarak 5’li ve 6’lı 
olarak yapılmaktadır. İksalar arasında kurulan 
işbanlar da kaya bulonları gibi 20 cm aralıklı 
yapılmaktadır. Tünelde jeolojik açılmaların 
olduğu bölgelerde zayıf zonu geçmek için 6 
metre uzunluğunda boru süren uygulaması 
yapılmaktadır.
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1 PROJE KAPSAMI VE BİLGİLERİ

Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metro Hattı 
17 km uzunluğundaki ana hat tünelleri ve 
üzerinde delme, aç-kapa tipinde toplam 16 
adet istasyonu bulunan ve ayrıca ana hattan 
Dudullu mevkiinde sapılarak, 2,7 km’lik tünel 
bağlantı hattı ile Depo Sahası ve bakım 
alanına ulaşan yaklaşık 20 km. uzunluğunda 
bir proje olup ihale bedeli 563,899,995,32 
€ olup işin süresi 38 aydır. Hat işletme-
ye açıldığında Üsküdar’dan Çekmeköy’e 27 
dk’da ulaşılacağı ve saatte maksimum 64.800 
yolcu taşıyacağı öngörülmektedir. Güzergah 
topoğrafyası (Şek. 1) çok dalgalı olduğu için 
İstasyonlar çok farklı derinliklerde yer almıştır. 
Bu nedenle projenin hazırlık safhasında ve 

inşa çalışmaları sırasında zemin araştırma 
amaçlı 3500 metreden fazla zemin araştırma 
sondajı gerçekleştirilerek güzergahın Jeolojik 
profili çıkartılmıştır. Proje alanı içerisinde yer 
alan tüm yapıların detaylı bir istatistik ile 
envanteri çıkarılmıştır.

2 ALETSEL JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER

Dünyadaki hızlı nüfus artışına paralel olarak 
yeni kentleşmeler meydana gelmekte, hızla 
büyüyen kentlerde ulaşım ve trafik sorunları 
ilk sırada yer almaktadır.

Ulaşım ve trafık sorununa çözüm olarak 
nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu bölgeler-
de metro yeraltı ulaşımı gerekli olmaktadır. 
Yapılaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu bu 

bölgelerde metro tünellerinin açılması sıra-
sında yüzeyde oluşabilecek muhtemel etkileri 
belirlemek ve önlem almak son derece önem-
li bir husustur.

Güzergah üzerinde tünel ve istasyon çalış-
maları etki alanında kalan tüm binalar, Tarihi 
yapılar ve yapım kalitesi teknik şartlara uyma-
yan yapıların çevresinde olası deformasyonla-
rı takip için bir ölçüm ağı oluşturulmuştur 
(Şek. 2).

Proje kapsamında bu amaçla 4000 binada 
oturma ve nivelman noktası oluşturulmuştur. 
Tünellerde ise 750 den fazla ölçüm kesitinde 
konverjans ölçüm ringleri istasyonu projelen-
dirilmiştir. 

İstasyon inşaatlarında 130 adet eğim ölçer ile 
50 adet yatay ve düşey ekstansometre ölçüm 
noktası, 500 adet kadar diğer ölçüm aletlerin-
den (load cell – yük hücresi, yatay deplasman 
reflektörü vs.) projelendirilmiş, bugüne kadar 
imalatlara paralel olarak bunların yaklaşık  
%40’ının montajı tamamlanmış okuma ve 
takip altında tutulmaktadır.

ÜsKÜDAr ÜMrANİYE çEKMEKÖY METro 

inStruMEntEd gEotEcHnical Monitoring in 

İNŞAATINDA ALETsEL jEoTEKNİK GÖzLEMLEr 

conStruction oF uSKudar uMraniyE cEKMEKoy MEtro
MÜCAhİT NAMLI

İbb rAYLI sİsTEMLEr DAİrE bAŞKANLIĞI 
ANADoLu YAKAsI rAYLI sİs. MÜDÜr YrD.

KorKuT MÖrÖY,

DErYA KÜçÜKErTEM

YÜKsEL&EMAY İŞ orTAKLIĞI, İsTANbuL

MurAT hIzEL

MEhMET zENGİN

DoĞuŞ İNŞAAT VE TİCArET A.Ş. İsTANbuL

ÖzET
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan İstanbul Metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro 
tünelleri NATM ve TBM yöntemleri ile açılmaktadır. İstasyon peron tünelleri, makas, bağlantı ve merdiven tünelleri NATM 
ile açılmakta olup ana hat tünellerinin büyük bir kısmı ise TBM ile açılmaktadır.
Aletsel jeoteknik ölçüm uygulamaları, Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak çeşitli inşaat alanlarında kullanılmaya, iş 
ve işçi sağlığı ve güvenliği ile 3. şahısların emniyeti, olası zararların karşılanması ve önlenmesi açısından çok faydalı bir 
bilim dalı haline gelmiştir. Aletsel Jeoteknik uygulamaları, metro projeleri, otoyol projelerinde, barajlarda, derin kazılarda 
ve tarihi yapıların korunmasında büyük bir önem kazanmış, uygulamaların vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu bildiride 
projemizin kapsamında uygulaması yapılan aletsel ölçümleri genel bir bakış ve çalışmalara örnek olması açısından Çarşı 
istasyonu peron tünelleri iksa sistemindeki uygulamalara değinilecektir.

AbsTrACT 
uskudar umraniye cekmekoy Metro tunnels of istanbul are constructed by using natM and tbM by the owner istanbul 
Metropolitan Municipality. while the main lines are constructed by tbM tunneling, station platform, turnout, connection 
tunnels and stairways are constructed by natM.
instrumented geotechnical measurements find very widespread application in the world and turkey and very useful 
tools for health and safety and resolving any disputes between the project partners. instrumented monitoring become an 
unavoidable part of underground construction, especially metro, roadway, dam, deep excavation, and preservation of his-
torical structures. in this study, application of the instrumented monitoring on carsi station platform tunnels of uskudar 
Umraniye Cekmekoy Metro is summarized.

Proje bazında jeoteknik aletsel ölçümler ve 
deformasyon takibi 2 (iki) kategoride düşü-
nülmüş ve projelendirilmiştir.

2.1 Yerinde Gözlem ve Takip

Yerinde gözlemler, projenin hazırlık safhasın-
dan başlayarak inşa aşamasında da devam 
eden zemin ve kaya ortamların sağlamlık, 
sıkışabilirlik, geçirgenlik vb. özelliklerin belir-
lendiği aşamadır.

2.2 Arazi Performans Gözlemleri

Projenin uygulama safhasında ortaya çıkan 
deformasyon, gerilme, basınç ve yük dağılım-
ları gibi büyüklüklerin ölçülmesini esas alan 
arazi ölçüm ve takip işleridir.

Bu manada Şekil 2’de genel çizim içerisin-
de gösterilen bir ölçüm ağı oluşturulmuştur. 
İnşaat çalışmalarının halen devam ettiği şu 
aşamada ölçümlerin önemini ve alınan ted-
birler açısından bir örnekle açıklayacağız.

3 B-8036 NOLU BLON ÇEVRESİNDEKİ 
ÇALIŞMALAR

3.1 Yüzey Ölçüm Çalışmaları

S-08 Çarşı istasyonu peron tünelleri NATM ile 
açılmaktadır. Zemin koşulları ayrışmış, zayıf-
orta kayaç olup karmaşık bir yapıya sahiptir. 
Tüneller ince tabakalı, bol kırıklı, ayrışmış 
Kiltaşı-Silttaşı (Kartal Formasyonu) birimi 
içinde açılmakta olup yer yer kireçtaşı ve 
ileri derecede ayrışmış andezit daykları da 
kesilmiştir. Kazılar sırasında tutulan Jeoteknik 
kayıtlarda kaya kütle indeksi RMR 19-54 
aralığındadır.

Çarşı istasyonuna komşu olan mevcut bina bir 
bodrum katı ve 6 kattan oluşan betonarme bir 
bina olup üzerine yerleştirilmiş olan üç adet 

yüzey deformasyon ölçüm noktası üzerinden 
düzenli olarak ölçümler alınmakta ve rapor-
landırılmaktadır (Şek. 3).

Çarşı istasyonu peron tünelleri kazı destekle-
me çalışmalarına paralel incelenmekte olan 
ölçüm noktalarından B8036 nolu bina nivel-
man noktasında, kazıya paralel deplasmanlar 
meydana gelmiş, oluşan deformasyonlar proje 
kriterlerini zorlamaya başlamıştır (Şek. 4).

Genel olarak tünel güzergâhı etki alanında 
kalan tüm yapılara yüzey ve bina oturma 
bulonu montajları yapılmakta olup tünel 
kazısı ilgili yapılara 40-50m yaklaştığı andan 
itibaren ölçme ve değerlendirmeler başlatıla-
rak oluşan hareketler sükûnete erene kadar 
(sabitleyene kadar) takip edilmektedir.

Bu kapsamda diğer ölçüm noktaları ile birlik-
te takibi devam etmekte olan B-8036 numa-
ralı ölçüm noktasında farklılıklar belirlenerek 
bu bölgedeki inceleme hassasiyeti arttırılmış-
tır. Bunun üzerine kazı destekleme çalışmaları 
durdurulmuş B8036 nolu nivelman noktası 
çevresine yeni Jeoteknik enstrümanlar yer-
leştirilerek ( Bina oturma bulonu, tiltmetre, 
yüzeyden kademeli ekstansometre) binaya 
hasar verilmemesi için ölçüm takibi genişle-
tilmiştir (Şek. 5).

3.2 Sondaj ve Kesit Çalışmaları

Bölgede yapılan ölçümlerde belirlenen defor-
masyonlardan farklılık gösteren ölçüm nok-
tasının bulunduğu alanda deformasyonun 
mekanizmasının ve sebeplerinin anlaşılması 
için ilave 5 adet sondaj yapılarak bina çev-
resinin ve civarının jeolojik yapısında ayrın-
tılı bir şekilde araştırılmıştır. İlgili sondajların 
tamamı tünel alt kotuna kadar yapılmış olup 
açılan tünellerde elde edilen jeolojik veriler 
ile birlikte değerlendirme yapılmıştır.

Tüm bu verilerin bir araya getirilmesiyle böl-
genin jeolojik durumu ayrıntılı olarak ortaya 
çıkarılmış tünel aksı ve tünel aksına dik 
jeolojik kesitler hazırlanmıştır. Binanın bulun-
duğu bölgede lokal olarak bulunan ve ileri 
derecede ayrışmış ve hatta yer yer zemin 
özelliği gösteren andezit daykı tepit edilmiş-
tir (Şek. 6).

Tespit edilen andezit daykı Kartal formasyonu 
Kiltaşı-Silttaşı birimini tünel alt kotundan 
keserek yüzeye kadar ulaşmaktadır. Andezit 
daykının yüzeye kadar ulaşmış olması sebe-

biyle gerek daykın kendisinde gerekse çevre 
kayaçlarında ileri derecede ayrışma, yer yer 
zeminleşmeler oluşmuştur. Tünel eksenine 
dik olarak alınan kesitlere bakıldığında day-
kın, peron tüneli kuzey duvarından tüneli 
kestiği ve yüzeye doğru ilerlediği gözlen-
mektedir. Yüzeyde ise bahsi geçen binada 
bulunan B8036 nolu bulonun bulunduğu 
kuzey cephesinde yüzeylendiği görülmektedir. 
İstasyon peron tünellerinde tam bu kesit üze-
rinde bağlantı tüneli projelendirilmiş olması 
nedeniyle, bağlantı tünelinin imalatının zor-
laşacağını ve bağlantı tüneli yapım aşama-
sında yüzey deformasyonlarında artış olacağı 
ortaya çıkmıştır.

Oluşturulan bir heyet ile bahsi geçen binada 
yapısal incelemelerde bulunulmuş olup, bina 
içinde, dışında veya yapısal olarak herhangi 
bir etkilenme olmadığı (kırık, çatlak vs.) belir-
lenmiştir. Bununla birlikte alınan ölçümler ile 
bina uzunluğu, deformasyon noktaları arası 
mesafe, deformasyon miktarları arası bağlan-
tıyla binada oluşan açısal dönme miktarları 
hesaplanmış ve uluslararası şartname kabul 
kriterlerinin çok altında değerlerde olduğu 
belirlenmiştir. Ancak mevcut durumda açılan 
istasyon peron tünellerinin alt yarı kazılarının 
yapılmamış olması, peron tünellerini birbirine 
bağlayacak olan bağlantı tünelinin açılacak 
olması nedeniyle bu işlemler sırasında ilave 
deformasyonların gelişebileceği düşünülerek 
bir takım ilave önlemlerin alınması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Yapılan tüm çalışmalardan 
sonra elde edilen veriler bir araya getiri-
lerek değerlendirmeler yapılmıştır. Alınacak 
önlemler üç ana başlık altında değerlendiril-
miştir. Bunlardan birici olarak yapılması plan-
lanan işlem; tünel içinden zemin iyileştirme 
amaçlı konsolidasyon enjeksiyonu çalışma-
larının yapılmasıdır. Tünel içinden yapılacak 
olan konsolidasyon enjeksiyonu çalışmala-
rı tamamlandıktan sonra elde edilen veri-
ler ile değerlendirmeler yapılacak ve ikinci 
aşama olarak yüzeyden bahsi geçen bina 
çevresinden tünele doğru zemin iyileştirme 
amaçlı konsolidasyon enjeksiyonu yapılacak-
tır. Üçüncü önlem olarak bağlantı tünelinin 
yerinin değiştirilmesidir.

 3.3 Tünel İçi Konsolidasyon 
Enjeksiyonu Yapılması

Konsolidasyon enjeksiyonu yapılması amacı 
ile başlatılan çalışmalarda peron tünelinden 

Şekil 1. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu İnşaatı ve Elektromekanik İşleri vaziyet planı

Şekil 2. Jeoteknik ölçüm aletleri genel yerleşim planı

Şekil 3. Jeoteknik yüzey ölçüm noktaları Şekil 4. Yüzey deformasyon ölçüm grafikleri
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53 m’lik bir alanda çimento enjeksiyonu 
uygulaması için patern hazırlanmıştır (Şek. 
7). Hazırlanan paternde 4 m aralıklarla 5/5 
sisteminde ve 5m. uzunluğunda enjeksiyon 
delikleri delinmiş olup, tünelin iki yanın-
dan başlayarak patern boyunca sırasıyla A 
ve E delikleri, B ve D delikleri ve en son C 
deliklerinden iki kademe halinde konsolidas-
yon enjeksiyonu yapılmıştır. Toplam 70 adet 
enjeksiyon deliğinden 20550kg. çimento ile 
tünel içinde enjeksiyon çalışmaları tamam-
lanmıştır. Bu aşamadan sonra kontrol amaçlı 
delgiler yapılarak enjeksiyon çalışmaları test 
edilmiş ve sonlandırılmıştır. Çimento enjek-
siyonu 1/1 

Şekil 6. Peron tüneli eksenine dik olarak hazırlanan jeolojik 
kesit

oranında yapılmış olup karışımın 1/1 su 
çimento oranına tekabül etmesi için karışıma 
%1,2 oranında özel akışkanlaştırıcı katkı ilave 
edilmiştir. Konsolidasyon enjeksiyonu refü 
basınç değeri Pmax=4bar olarak alınmış olup 
DSİ enjeksiyon şartnamesinde belirtilen refü 
şartları sağlanmıştır. 

3.4 Yüzeyden Konsolidasyon Enjeksiyonu 
Yapılması

Tünel içi konsolidasyon enjeksiyonu tamam-
lanmasını müteakip yapılan enjeksiyonların 
tamamen priz alması ve stabilite sağlanması 
amaçlı olarak iki ay beklenmiş ve planlanan 
ikinci aşama olan yüzeyden enjeksiyon yapıl-
ması çalışmaları başlatılmıştır. Yolun trafiğe 
kapatılması ve yol üzerinde bulunan alt yapı-
ların tespit edilmesi çalışmaları yapılmıştır. 
Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra 
enjeksiyon paterni hazırlanmıştır (Şek. 8). 
Hazırlanan enjeksiyon paternine göre açıla-
cak enjeksiyon delikleri düşeyle 20 derece açı 
yapacak şeklide 15 m derinliğinde delinmiş 
ve bina altınında ulaşılabilecek şekilde plan-

lanmıştır (Şek. 9). Her bir delikte 2 m’lik 
fazlar halinde aşağıdan yukarıya doğru 
kademelendirme yapılarak kademeli 
konsolidasyon enjeksiyonu yapılmıştır. 
Enjeksiyon çalışmaları iki sıra halinde 
planlanmış olup bina çevresinde iki 
cephede sırayla çalışılmıştır. İlk etapta 
binanın kuzey cephesinde A sırasından 
başlanılmış birer 

kuyu atlayarak B sırasında devam edil-
miş ve yine sırasıyla atlanılan enjeksi-
yon deliklerinde de çalışmalar devam 
etmiştir. Birinci sıra enjeksiyon çalış-
maları tamamlandıktan sonra aynı 
sıralama ile ikinci sırada da çalışma-
lar devam etmiştir. Enjeksiyon karışım 
oranı tünel içinde yapılan çalışma-
larla aynı tutulmuş, ancak enjeksiyon 
basınçlarında farklı bir yol izlenmiştir. 
Yüzeyde yapılan çalışmalarda her bir 
delikte alt kademelerde Pmax=4bar 
olarak başlatılan enjeksiyon basınç ve 
refü değerleri yüzeye doğru her kade-
mede bir miktar azaltılarak en son 
kademede Pmax=2bar olarak tamam-
lanmıştır. Tüm bu çalışmalar yapılır-
ken her gün düzenli olarak enjeksiyon 
çalışmaları yapılan Ata sokak ve yakın 
çevresindeki binalarda yüzey ölçümleri

alınarak hareketlilik olup olmadığı kontrol 
edilmiştir. Yüzeyden yapılan enjeksiyonlarda 
tünel içinde yapılan enjeksiyonlar kadar alış 
olmamıştır. Enjeksiyon tamamlandığında top-
lamda 3600kg.çimento enjeksiyonu yapılmış-
tır. Konsolidasyon enjeksiyonunda, tünelden 
20.550 kg ve yüzeyden 3.600 kg olmak üzere 
toplam 24.150 kg çimento verilmek suretiyle 
zemin iyileştirme işlemleri tamamlanmıştır.

4 SONUÇLAR

Bir metro projesinin başarısı, projenin zama-
nında, minimum maliyetle yüzeydeki ve çevre 
binalara zarar verilmeden veya en az zarar ile 

bitirilmesiyle ölçülür. Bunların gerçekleşmesi 
için kazı çalışmalarının başarı ile yürütülmesi 
gerekmektedir.

Kazı çalışmalarının başarıyla yürütüle-bilme-
si için de, yüzeyle irtibatlı çalışılmalı, tünel 
güzergâhı üzerindeki binalar dikkate alınarak 
etkin bir jeoteknik ölçüm ağı oluşturularak, 
günlük ve hatta daha sık ölçümlerle kontrol 
edilmeli ve jeoteknik ölçüm sonuçlarına göre 
tünel, kazı adımları, tahkimat elemanlarının 
miktarı ve cinsi belirlenerek kazıya devam 
edilmelidir. Yani jeoteknik ölçüm elemanla-
rının değerlen-dirilerek, yorumlanması sonu-
cunda kazıya yön verilmelidir. Zaten bu da 
Yeni Avusturya Tünel Açma Yönteminin ana 
felsefesidir. Yapılacak olan jeolojik ve jeo-
teknik araştırmalar, sürekli takip edilen tünel 
kazı ayna jeolojisi ve jeoteknik ölçümler tünel 
kazısının neresinde ne gibi tahkimat uygu-
lanacağını belirleyeceğinden dolayı gerek-
siz maliyet artışlarından kaçınılmış olacaktır. 
Sonuç olarak; proje başlangıcında ve projenin 
ilerleme sürecinde jeolojik araştırmalar ve 
tünel içi ve yüzey jeoteknik ölçümleri, şehir 
içerisinde ve yoğun yapılaşmanın olduğu 
bölgelerde tünel açılması sırasında, öngö-
rülmeyen jeolojik farklılıkların belirlenmesi, 
telafi edilemeyecek zaman ve mali kayıpların 
oluşmasının önlenmesi ve güvenli bir şekilde 
tünel ve istasyon inşaatı faaliyetlerinin sürdü-
rülmesinde önemli rol oynamaktadır.

Şekil 5. 8036 No’lu yüzey deformasyon bulonunun 

bulunduğu binanın genel görünümü

Şekil 8. Yüzeyden konsolidasyon enjeksiyonu paterni

Şekil 9. Yüzeyden konsolidasyon enjeksiyonu delgi kesiti
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	 Barış Gazioğlu’nu bize kısaca anlatır 
mısınız? 

 Who is Baris Gazioglu?
I was born in 1975. I graduated from Trabzon Macka High School and then, 
Istanbul Technical University Civil Engineering Department. I have been 
working with Makyol since 2001. 

Trabzon Maçka 13.01.1975 doğumluyum. Liseyi Trabzon Maçka’da 
okuduktan sonra 1995 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği’ni bitirdim. 
Kısa dönem askerlikten sonra 1997 yılının başlarında Bayındır 
İnşaat’ta çalışmaya başladım.  Sonrasında da 2001 yılı başlarında 
Makyol’a giriş yaptım. Yaklaşık 13 yıldır Makyol’da devam ediyorum. 

Makyol’da işe saha mühendisliğinden başladım. Daha sonra şantiye 
şefliği, proje müdürlüğü şimdi de grup müdürlüğü yapıyorum. Alt 
yapı projelerinde bir kaç şantiyeye bakıyorum. 2-3 yıldır bu pozi-
syonda çalışıyorum.

	 Tamamladığınız projeler hangileridir? 
Which projects did you take a part?
Kavacik-Beykoz-Riva, Antalya - Kemer and Kagithane tunnels were my 
projects during this period.

Kavacık-Beykoz-Riva, Antalya-Kemer yolu projeleri, İstanbul 
Kağıthane’de, Kağıthane Piyalepaşa - Dolmabahçe tünelleri ve 
kavşakları gibi projeleri tamamladıktan sonra, halen yapım çalışmaları 
devam etmekte olan İstanbul Kasımpaşa’daki Kasımpaşa-Sütlüce 
Tüneli Projesi ve Kasımpaşa’yla paralel olarak sürdürülen Antalya 
Manavgat’ta, bünyesinde 5 km tünel olan diğer bir projemizde 
devam etmektedir. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok 
tünel projelerimiz bulunmakta ve devam etmektedir.

	 Makyol İnşaat’daki konumunuz nedir? 
What is your position in Makyol Construction?
I work as a director of infrastructure works. But, I work as a project 
manager in Kasımpasa project.

“tünElİ yaşayacaKSınıZ”

tunnEling aS a liFE StylE

Makyol is one of the oldest, prestigious, experienced, and leader construction company in Turkey. For this reason, we 
made an interview with the director of infrastructure works Baris Gazioglu.

Türkiye’nin en eski ve en deneyimli taahhüt firmalarından biri olan Makyol İnşaat, yarım asra yaklaşan köklü geçmişinde 
aralarında otoyol, havalimanı ve tünel projelerinin de yer aldığı, yüksek uzmanlık gerektiren prestijli projelerde öncü roller 
üstlenmiştir. Makyol’un Alt Yapı Projeleri Grup Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Barış Gazioğlu ile Makyol Projeleri ve 
tünelcillik üzerine keyifli bir söyleşi yaptık.

Alt yapı projeleri grup müdürüyüm. Ancak, hem zorluk derecesi 
hem de şehir içi tüneli olması nedeniyle Kasımpaşa – Hasköy bizim 
için özel bir projedir. Bu projenin proje müdürlüğünü direkt olarak 
üstlenmiş bulunmaktayım. 

	 Makyol İnşaat’ı bize nasıl anlatırsınız? 
 How can you define Makyol Construction?
Makyol Construction is an expert construction company, it cares about engi-
neering and quality in their jobs.

Şöyle söyleyeyim; Makyol İnşaat yarım asıra yayılan bilgi birikimi 
ve iş deneyimi ile Türkiye’nin lider konumundaki taahhüt şirketleri 
arasında yer almaktadır. Otel, marina, liman, otoyol, havalimanı, metro, 
baraj, tünel, köprü gibi inşaat ve altyapı konularında uzmanlaşmış ve 
bu sektörde faaliyetlerine devam etmektedir.

Firmamız personelinin mesleki ve kişisel anlamda kendilerini 
geliştirmesi hususunda çok hassas yaklaşmaktadır. Bu anlamda gerek 
yurt içi gerekse yurt dışı eğitimlere katılımı için gereken her türlü 
destek sağlanmaktadır. 

Mühendisliğe, kaliteye, iş güvenliğine çok önem veren, bu anlamda ve 
amaçta çalışanlarından hiçbir şeyi esirgemeyen bir firmadır. Kaliteyi 
yakalamak için yapacağımız öneriler yöneticilerimiz tarafından her 
zaman olumlu karşılanmıştır. Hem maddi olarak hem manevi olarak 
destek olup, eğitimlere gönderir, iş eğitimleri almanızı sağlarlar. O 
anlamda, personel yetiştirme konusuna da çok önem veriliyor. 

	 Makyol İnşaat yönetiminin çalışanlarıyla 
arası nasıldır? 

How are your relations with managers of Makyol Construction? 

Founder of Makyol Construction told us that “quality is the most important 
part of the job, this should be your first priority. That is my instruction to you 
as long as I work in the company.”

Öncelikle belirtmek isterim ki; yönetim, çalışanlarına ve teknik per-
sonellerine değer vermektedir, değer verildiği için de aynı şekilde 
çalışanları da onlara çok değer veriyor, gönülden çalışıyor. Gönülden 
çalıştığı içinde başarı geliyor. 

İşe ilk başladığımız günlerde yönetim kurulumuzun bizlere talimatı; 
kaliteden asla ödün verilmemesidir, Yönetim Kurulu başkanımızın 
vermiş olduğu talimat “kesinlikle kaliteden ödün vermeyeceksin, 
bunu sağlamak için gereği ne ise yapacaksın” olmuştur.

	 Makyol İnşaat’ın iş hacmi ve kapasitesi 
anlamında neler söyleyebilirsiniz?

Bu durum dönemsel olarak değişiklikler göstermektedir. Ancak sek-
törde, herkesin bildiği gibi Türkiye ve dünya klasmanında ön sıralarda 
ve saygın bir konumdadır.

	 Makyol İnşaat projelerinin % kaçı tünel? 
Tünel projelerinin ağırlığı ne kadardır? 

What is the percentage of tunnel works 
among your projects?
Makyol is especially specialized on tunneling, 60 to 70 percent of our work 
currently consists of tunnel projects.

Tabi bu da dönemsel olarak değişmektedir. Şu an için Türkiye’de 
ve yurtdışında projelerimiz devam etmektedir. Yurtdışında, Fas, Irak, 
Cezayir, Azerbaycan, Arnavutluk gibi birçok ülkede altyapı projeleri 
tamamladık ve hala bu bölgelerde çalışmaya devam etmekteyiz.

Türkiye de ise bir çok metro inşaatı, Karadeniz sahil yolundan tutun, 
İstanbul’daki şehir içi tünellerine, metrolarına kadar tünel işleri mev-
cut. Şöyle söyleyeyim; şuandaki iş hacminin yaklaşık %60-70’i tünelli 
projelerdir. Makyol, tünel konusunda uzmanlaşmış bir firmadır, yeterli 
teknik personeli ile birlikte işi bizzat yapabilecek makine, ekipman, 
bilgi, tecrübeye ve yeterli deneyime sahip bir firmadır.



70  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com  �   71

	 Yönetim kurulunun tünelciliğe bakışı 
nasıldır?

	 Önümüzdeki planları, projeleri, hedefleri 
nasıldır?

What are your future projects and plans about 
tunneling?
Makyol Constuction is an expert company at infrastructure works. Subway 
and highway tunnels are our specialized areas. Right now, we are working 
on Mount Ovit Tunnel. This project is pointed out as one of the most impor-
tant highway tunnel in the world. 

Makyol’daki hemen hemen ilk tünelli projelerde çalışanlardan biriy-
im. Yönetim Kurulumuz bizleri o anlamda hep desteklediler, teknik 
personel ve ekip yetiştirme anlamında teşvik etmişlerdir. Kalifiye 
personel yetiştirip ekip oluşturulması için gerekli desteği sağladılar. 
Az önce anlattığım gibi firmamız hiçbir zaman teknik personelimizi 
kaybetmek istemez. Yetişmiş tecrübeli arkadaşlar da geliyor. O tecrü-
beli arkadaşlar vasıtasıyla yetiştirilip, yeni gelen mühendislerimiz 
olsun, teknik çalışanlarımız olsun, hepsi kendini yetiştirip belli bir 
seviyeye ulaşıyorlar. Firma yetişmiş personelini bünyesinde tutuyor 
ki sürekli bu işlere kanalize olabilelim. Hem psikolojik olarak kanal-
ize olmuş oluyorsunuz hem de kendi yetiştirdiğiniz personelinize 
sürekli iş vermiş oluyorsunuz. Süreklilik sağlanmış oluyor. 

Firmamız özellikle alt yapı işlerinde uzmanlaşmıştır. Firma olarak 
altyapı işlerinde güçlüyüz. Metro işlerinde özellikle çok iyiyiz. 
Karayolu tünelleri yapıyoruz. Ovit Karayolu Tünel Projesi ki; 
Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli, dünyanın sayılı karayolu 
tünellerinden bir tanesidir. Referanslı, prestijli bir projedir, yapım 
çalışmaları başarı ile sürdürülmektedir. 

Örneğin Kadıköy-Kartal Metrosu, Antalya, Kemer tünelleri rekor 
denebilecek bir sürede tamamlandı. Çalıştığımız projeleri hem kısa 
sürede, hem de kaliteli yapmaya özen gösteriyoruz. Bunu tabi ki 
yönetimin desteği ile yapabiliyoruz. İşin kalitesinden, malzeme kali-
tesinden asla ödün verilmiyor. Betonun kalitesinden tutun yaptığınız 
elektromekanik işlere kadar. Baktığınızda kullanılan ürünler birinci 
sınıftır. Kaliteli ürün, kaliteli ekipman ve kaliteli personelle yapılan 
işler elbette güzel ve düzgün oluyor. Yarın, 5 sene sonra, 10 sene 
sonra bile o projede hiç bir sıkıntı yaşanmıyor, bu da müşteri mem-
nuniyetini oluşturuyor, sistem çalışmaya devam ediyor. 

	Makyol İnşaat’ın İSG 
konusundaki faaliyetlerinden 
bahsedebilir misiniz?
What is Makyol Construction’s 
situation on Occupational Health 
and Safety Management?
We take high level safety measures dictated by 
our executive board. In every year, two meetings 
are arranged by occupational safety specialists. 
Project and site managers, vice general directors 
attend these meetings to analyse and overview 
our yearly achievements. 

İş güvenliği konusunda yönetimimizin 
talimatları ile her projede, üst düzeyde önlem 
alarak çalışıyoruz. Her projede iş güvenliği 
uzmanlarımız bulunmaktadır.  Yılda iki kere 
iş güvenliği eğitim uzmanlarımız toplanır. 
Bu toplantıların bir tanesine bütün proje 
yöneticileri katılır. Proje müdürleri, şantiye 
şefleri, genel müdür yardımcıları da bu 
toplantıya katılır ve yıllık değerlendirmeler 
yapılır. Ne tür olaylar yaşadık bu yıl? Ne tür 
olaylar yaşayabiliriz? Bunların önüne nasıl 

geçebiliriz, ilave olarak neler yapmamız lazım gibi değerlendirmeler 
yapılır. Bu toplantıları her yıl düzenli olarak yapmaktayız. Örneğin 
falanca projede iş kazası oldu. Bunun sebebi nedir, neden dolayı 
oldu, neyi yapmadık da bu kazayı yaşadık, önlem olarak ne yapabil-
irdik gibi tartışarak çözümler üretiyoruz. Bu konu bizim çok önem 
verdiğimiz konulardan bir tanesidir. Zaten eğer kaliteyi destekleyen 
bir firmaysanız her şeyi hesaplamanız ve düşünmeniz gerekiyor. Her 
şeyden önce insan hayatıdır önemli olan. Yönetim kurulumuzdan da 
sürekli geri bildirim olarak duyduğumuz bir konudur. Onun için de 
hem önlem olarak hem alet, edevat, ekipman olarak gereksinim olan 
giyim-kuşam, işaretleme gibi İSG gereksinimlerini asla sorgulamaz 
proje yönetimi, ne gerekiyorsa yapar. Sağlık taramaları yapılır. Her 
sene 6 ayda bir bütün personelimizin sağlık taramaları yapılır. 

Çok basit bir örnek vereyim. Diğer firmalarda çalışan yakın 
arkadaşlarımız var. Arkadaşımın bir tanesi başına gelen bir olayı 
bana anlatmıştı, ben de sizinle paylaşacağım. Arkadaşımın yöneticilik 
yaptığı şantiyenin bir tanesinde, çalışanlardan biri sürekli doktora 
gidiyor. En sonunda bir rapor geliyor, bir hafta çalışmasın, dinlensin 
deniyor raporda. Arkadaşım tesadüfen raporu okuyor ve raporda 
çalışanın tehlikeli ve bulaşıcı bir virüsü taşıdığını görüyor. Orada 
olup bitenlerden bakın sağlıkçının, iş güvenlikçinin bile haberi yok. 
Çalışan orada kimsenin bu konudan haberi olmadan 6 ay çalışmış. 
Tabi ki onlar da çalışacaklar, para kazanacaklar ama bir de çalışan 
öyle bir görevdeymiş ki yani bulaştırmaya da müsait bir yerde görev 
yapıyormuş.  Bu anlamda İSG konusuna çok önem veriyoruz. Zaten 
büyük firmaysanız, hedefleri olan bir firmaysanız bunlara önem ver-
mek zorundasınız. Önce iş güvenliği ifadesi tabelalarda ve talimat-
larda yazmayacak, bu olaya titizlikle önem vereceksiniz. 

	 Makyol İnşaat birçok üst düzey projelerde 
yer almıştır. Projelerden elde edilen 
kazanımlar nasıldır, kazanımlar nasıl 
değerlendiriliyor?

Kazanım, üst düzey iş deneyimi, ve uzmanlıktır bence ve bu deneyimi 
her yeni projede daha yukarılara taşımaktır.

	 Türkiye’deki tünelciliğin gerek yurt 
içinde gerek yurt dışında geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

What are your thoughts about the future of 
tunneling in Turkey?
In Turkey, we have very difficult, complex and mountainous geology requ-
iring tunnels. This means that we need educated personnel and to work 
hard. Tunneling makes life easier and provide for a lot of advantages. For 
these reasons, tunneling industry will raise up in accelerated way.

Bence daha da ileriye gidecek. Norveçliler ya da Avusturyalılar neden 
iyi tünelciler? Coğrafya onu gerektiriyor, tünellerle çözmüşler işlerini. 
Coğrafik olarak zor koşullara çözümler geliştirmişler. İsviçre’de Alpleri 
geçiyorlar. Gothard’a teknik ziyarete gittik. Yaklaşık 2.000 m örtü 
kalınlığının altına 3.000 m yaklaşım tüneliyle iniyorsunuz. Önceki 
yapılmış yola bakıyorsunuz, dağa tırmanarak dolaşıp giden bir yol. 
Bilim adamları,  fizibilitesini yapmış, tekniğini geliştirmiş, çözümünü 
ortaya koymuşlar ve tünellerle ulaşımlarını rahatlatmışlardır. Bu da 
sektörün oralarda gelişmesini sağlamıştır.

Bizim ülkemizde aslında böyle dağlık tepelik. Toroslar’dan Kaz 
Dağları’na, Karadeniz’e, doğu bölgelerimize kadar ulaşımı zor olan ve 
tünelcilik gerektiren bir coğrafyadayız.  15-20 km dağın etrafından 
dolaştığınız yeri dağın altından 5 km bir tünelle geçebiliyorsunuz. 
Bunun geri dönüşünü düşünebiliyor musunuz? Zaman en önemli 
şeydir bu çağda. Akaryakıt sarfiyatı büyük bir maliyet oluşturuyor. 
Tünelcilik zaten budur. Örneğin burada yapılan şehir içi Kağıthane-
Dolmabahçe Tüneli. Kağıthane’den Beşiktaş’a ben 45 dakikadan önce 
gidemiyordum. Şimdi 5 dakikada gidiyorum. Bizim coğrafyamıza 
uygunluk gösteriyor tünelcilik işleri. Onun için de tünelciliğimiz 
gelişmiş durumda. 

	 Şehir içi tünelcilikle şehir dışı tünelciliği 
nasıl ayırırsınız? Kolaylıkları, zorlukları 
nelerdir?

How do you define urban and mountain 
tunneling? What are the advantages and 
disadvantages? 
Urban tunneling is harder than mountain tunneling. Tunneling in urbani-
zed area costs at least 20% higher. Time management is also apart from 
each other. You need to observe every meter of the excavation in urban 
tunneling due to city life. 

Şehir içi tüneli bir kere zorluk derecesi olarak üst düzeydedir. 
Maliyet açısından ise yerleşime uzak bir arazide yaptığınız imalatla 
şehir içinde yaptığınız bir tünelde maliyet olarak %20 fark vardır. 
Süresel olarak da ciddi fark vardır. Çünkü siz dağ başında bir tünel 
yaparken yüzeydeki etkisine çok bakmıyorsunuz. Şehir içinde ise 
her bir metrede üstten gelen tepkiyi görmek, izlemek ve en düşük 
fiziksel değişikliklere müdahale etmek zorundasınız. Siz bir tünel 
düşünebiliyor musunuz ki günün 24 saati yüzeydeki yapıları izliyor-
sunuz. Oraya personel ayırıyorsunuz. Ölçüm ekiplerimiz ve teknik 
ekiplerimiz üstteki yapıları devamlı izlemek zorunda.

Süresel olarak yavaş gitmeniz gerekiyor. Öyle şehir dışındaki gibi 
gümbür gümbür ilerlemeler yapamıyorsunuz. Adım adım ilerleyebili-
yorsunuz, bazen 1’er metre bazen 60 cm ilerleme, köstebek gibi yavaş 
yavaş ilerliyorsunuz ve ilerlemenin her santimetresini izliyorsunuz, 
izlemek zorundasınız. Eğer izlemezseniz, yeri geldiğinde can ve mal 
kayıplarına sebep olabiliyorsunuz. Yaptığınız hatayı tünelin kendisi 
size gösteriyor, vebali de ağır olabiliyor. Yani şehir içi tünellerde 
sadece jeolojiyi düşünmek yetmemekte bununla birlikte, üstünüz-
deki yapıları da dikkate almak zorundasınız. Oradaki operatör önem-
lidir. O delgiyi yaptıran mühendis önemli, onun geri bildirimi önemli. 
Örneğin diyor ki “3 m sonra bir zayıflama var zeminde.”  Siz de 
“Hemen önleminizi alın” diyorsunuz. Çok önemli çünkü dağ başında 
bir tünelde 100-150 m3’lük bir aynanın gelmesi sorun oluşturmaz. 
Çözüm oluşturup geçersiniz. Ama burada direkt can var. Tünelin 
içerisindeki yapım ekibi ve tünelin dışında bu işi izleyen bir ekip var. 

İzlemek zorunda olan ekip, yapım ekibiyle sürekli irtibatta olmalıdır. 
Buna ilave olarak,  anında karar verilip uygulamaya başlanabilmesi 
gerekiyor. Bekleme şansınız yok, durduramazsınız. İmalatın devam 
etmesi gerekir. Kazıyı yapacaksınız, tahkimatı yapacaksınız. Geriden 
alt yarı gelecek, geriden hemen inverte başlayacaksın, geriden 
hemen kaplamaya başlayacaksın çünkü deformasyonu minimumda 
tutmak zorundasınız. Tahkimat olarak bunu sağlayabilirsiniz ama 
süreyi fazla aştığınız zaman tahribat artabiliyor. Hepsini peş peşe, 
adım adım, belirli bir düzen içinde yaparak Yeni Avusturya’yı 
uygulamanız gerekiyor. Öteki türlü zarar görebiliyorsunuz, iş zarar 
görebiliyor, gecikmeler olabiliyor. Bu nedenle, sistem hep birbirini 
takip ederek devam edecek. Teknik personeliniz önemli, aynayı iyi 
okuyabilecek, aynadan 3 m sonrasını 5 m sonrasını 10 m sonrasını 
yatay delgilerle görebilmeniz gerekiyor. Şehir dışındaki tünelcilikte 
önemli olan aşırı sökülmeye engel olmaktır, göçüğe engel olmaktır. 
Şehir içinde sadece öyle bir durum yok. Burada zaten dengeyi bozuy-
orsunuz. Dengeyi bozmak ne demek? Az önce bahsettim, yeraltı su 
seviyesindeki düşüş bile yukarıyı tetikliyor. Hasar görmeme şansı 
yok. Hata affetmiyor şehir içi tünelciliği. Onun için çok daha titiz ve 
dikkatli çalışılması gerekiyor. Çok daha yavaş çalışılması gerekiyor. 

Şehir içi tünellerinde ön projelendirme çok önemli. Doğru tespitlerin 
yapılması zorunluluğu var. Doğru tespit yapılmazsa ve o işi doğru 
olmayan bir firma yetkin olmayan personelle yapmaya kalkarsa 
sonuçları çok ağır olabilir. O yüzden idarenin projeciliğe verilen 
önemi artırması gerek. Bu tür önemli projelerde çok sağlıklı olarak 
sondajıyla, jeofiziğiyle tünel yapılacak alanının röntgenini çekmesi 
gerekir. O zaman işte sağlıklı bir proje oluyor, sağlıklı bir keşif oluyor. 
Riskler minimuma iniyor. 

Tabi bu tünel projeleri bakanlığın, büyükşehir belediyesinin ulaşım 
politikalarıdır. Ama bu şehirde ne yaparsanız yapın karayolu trafiği 
bitmiyor. Çünkü biz araba kültürünü seven bir milletiz. Bu nedenle 
araç trafiği asla bitmez. Dolayısıyla bu tür yatırımlar da devam ede-
cektir. Bence devam etmesi de lazım. Metro çok önemlidir. Geniş bir 
metro ağımız olmalı ve metro projeleri mutlaka devam etmelidir. 
Zaten yedi tepeli şehir demişler tepelerden ibaret İstanbul. Tünellerin 
yapılması trafiği de çok ciddi derecede rahatlatır. Ekonomiye de çok 
ciddi katkıları olur. 

Bir de “Tarihi İstanbul”un altında yatan bir tarih var. Tarihte Dünyayı 
yöneten şehirlerden biri Roma’dır diğeri ise İstanbul’dur. Bu iki 
şehir aynı zamanda en köklü tarihe sahip olan şehirlerdir. Roma’ya 

Kasımpaşa Sütlüce Tüneli
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gittiğinizde şehrin her yerinde tarihi yaşıyorsunuz ve tarihe tanıklık 
ediyorsunuz. Ancak İstanbul’da bunu tam anlamıyla göremiyorsunuz. 
Dünyaya hükmeden bir şehrin üstü kapatılmış, onun üzerine binalar 
yapılmış. Şehir içi tünelciliğinde özellikle de İstanbul’daki tünel 
kazılarında tarihi kalıntılara, eserlere rastlanabiliyor. Kimse bu tür 
olaylardan dolayı projesinin durmasını ve ara verilmesini istemiyor 
ama tarihimize sahip çıkmamız, tarihimizi korumamız gerekir.  

	 Tünelcilikle ilgili yaşadığınız ilginç olaylar 
var mıdır?

Have you ever experienced any interesting events 
in your tunnelling career? 
We were working in a karstic and very hot area. I saw that workers were 
waiting in a specific place in tunnel. They told me that the air was cooler 
in that area. Our formation was mainly rock and I observed that there were 
some dark coloured clay layers. We started to excavate the clayey formation 
and found out a huge empty room located beside our tunnel. 

Tünelin bir tanesinde del patlat gidiyoruz. Ama çok ciddi karst-
ik boşlukların olduğu bir tünel. Kazı aşamasında, daha aynalar 
birleşmeden bende tünele girdim. Baktım ki tünel işçileri tişörtleri 
çıkartmışlar, bir bölgeye kümelenmiş ayakta bekliyorlar. Ne oldu 
diye sordum. “Abi buradan soğuk hava geliyor, burası çok serin” 
dediler. İklim sıcak, dışarısı 40 derece ve oradan soğuk hava geliyor. 
O bölgede bir sürü de karstik boşluklar geçtik. Neyse, not aldık kilo-
metreyi bir kenara. Daha sonra alt yarıları bitirdik, invert, kiriş, kemer 
imalatlarına başladık. Tünelin tabanını kontrol etmek istedim. Üstte 
olan boşluk altta da olabilir. Bir kaya yapısının içerisinden gidiyor-
sunuz ve orada bir kil tabakası görüyorsunuz. Koyu renkli bir oluşum 
var. Farklı bir durum var ve şüpheleniyor insan. Kazı sonrası özellikle 
şantiye ekibimizle o noktaya gidip “şuraya bir daha bir bakalım, bu 
alanı bir tarayalım” dedim. Tarama ve delgiler yaptık. 4-5 m stabil bir 
kaya, onun altı boş olsa ne olacak?  Bir şey yok durum temiz denildi. 
Yine de içime sinmeyince tekrar aynı yere gittik. Kiriş kazısı yapılan 
yerde o kil tabakası görünüyordu. Kazmaya başlayınca makine killi 
malzemeyi kesti aldı. Bir metre indik aşağıya sonra 1 m daha indik, 
operatör “burada bir delik var” dedi. Neyse feneri tuttuğumuzda, 

yolun altında kocaman bir oda keşfettik. Büyük bir boşluk… Eksenden 
yani trafiğin geçeceği kaplamanın ortasından atmış yetmiş santime-
tre aşağıda bir boşluk… Hemen önlemini aldık, orayı doldurduk. Aksi 
taktirde bir sene sonra orası trafiğe açıldığında göçmeme şansı yok. 
Bunu görebilme şansın yok, senin elinde değil. Bunu görebilmen 
için ciddi bir jeofizik çalışma yapılmalı, boşluklar tespit edilmeli. 
Projecilerin bu incelemeyi yapması gerekiyor. Tünelde her şeyden 
sürekli şüpheleneceksiniz. Çünkü zemini net bilmiyorsunuz, size her 
şeyi göstermiyor. Açtığınız tünelin etrafını da göremiyorsunuz. Bulon 
delgileri yapılırken, kazılar yapılırken her şey önemli. Kanalların 
sürekli açık olması gerekir derken bunu kastediyorum. 

Tüneli yaşayacaksınız. Tünelin kaplamasını yapıp, tüneli 
tamamlayıncaya kadar o tüneli izleyeceksiniz. Deformasyon ölçüm-
leri yapacaksınız. O yüzden yetişmiş personeliniz olacak. Mühendis 
yetiştireceksiniz, öğreteceksiniz. İnşaat sektöründe tünelcilik, risk 
grubu en yüksek olan iştir,  tecrübe gerektiren bir iştir, uzmanlık ve 
dikkat gerektiren iştir tünelcilik. 

	 Son olarak, Tünelcillik Derneği hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Finally, do you have any comments to Turkish 
Tunneling Society? 
As a construction company, we follow your activities. Your conferences and 
training courses, as well as your magazine “Tunnel”, are all very precious. 
We learn a lot of things about ongoing projects and utilized methods. In 
my opinion, these activities will carry the tunneling a step further in Turkey. 

Derneğin oluşumunu sosyal medyadan arkadaşlarım vasıtasıyla 
gördüm ve detayları öğrendim. Faaliyetlerinizi ve sizi sosyal 
medya vasıtasıyla takip ediyoruz. Paylaşımların eğitim amacına 
hizmet ettiği sürece bence çok faydası var. Herkesin nerede ne 
yapıldığından nerede hangi koşullarda çalışıldığından haberi oluyor. 
Hangi teknikler uygulanıyor? Hangi zorluklar yaşanılıyor? Bunların 
öğrenilmesi güzel. Eğitim amaçlı çok ciddi katkıların olacağını 
düşünüyorum. Umarım da olur.

Kağıthane Tünelleri

Yangın Testleri ve Mühendisliğinde Çözüm Ortağınız

Artık Türkiye’de...

www.efectis.com
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türKİyE’nİn İlK yEraltı müZESİ

FirSt undErground MuSEuM oF turKEy

GurayTuysuz explained the concept of the museum as following: “Avanos, where pottery started in the time 
of Hittite’s, didn’t have a museum for pots and ceramics. Besides, we got the inspiration from our customers. 
People were asking “do you have a place which we can see your ancestral works?” Afterwards, we developed 
our collection from existing products and by collecting historical artifacts all around the Anatolia.” 

A roadheader and a TBM manufactured by Kempar were used for the excavation of the underground museum. 

Mr. Tuysuz stated that “There were no difficulties in the excavation part. All formation located in the cavern 
was rock. The most difficult problem was moisture. We found the solution by using moisture equipment and 
ventilation channels.” 
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Müze fikrinin doğuşunu ve gelişim süre-
cini Güray Tüysüz şu şekilde açıklıyor; 
“Avanos,Hititler’den beri çömlekçiliğin 
yapıldığı bir kasaba olmasına rağmen 
hala bir çömlek ve seramik müzesine 
sahip değildi.  Atölyemize gelen yerli ve 
yabancı müşterilerimizin bizlere sıkça 
sordukları “Atalarınızdan kalan çömlek 
ve seramikler yok mu? Onları görebilir 
miyiz?” gibi soruların sonucunda biz-
ler bunu bir görev olarak benimseyip 
müze oluşturma kararı aldık. Uzunca 
bir zamandan beri elimizdeki mevcut 
eserlere, Anadolu’nun değişik yerlerinde 
bulunmuş tarihi değere sahip çömlek ve 
seramikleri de ekleyerek güçlü bir kolek-
siyon oluşturduk.”.

Tüm çalışmalar tamamlanıncaya kadar 
müzenin oluşturulma fikri gizli tutulmuş. 
Müzenin açılışının yapılması ve duyuru-
ların yayılmasının ardından müzeyi ziya-
ret edenler, duygularını paylaşan dost-
ları, Güray Bey’e doğru yolda olduklarını 
anlatmışlar. Ülkemizin tarihi ve kültürel 
değerlerinin farkında olan tüm konuklar 
ayrı ayrı teşekkür edip müze tanıtımında 
Güray Bey ve ekibine destek vermişler.

Yeraltındaki bölümlerin oluşturulması 
için Kempar firması tarafından üretilen 
yerli bir marka; GTA 500 isimli kollu galeri 
açma makinesi kullanılmış. 1998 yılında 
ilk olarak halen atölye ve mağaza olarak 
kullanılan kısım kazılarak işe başlanmış. 
Bu bölüm 2000 m2 toplam alana sahip, 2 
katlı ve yine yeraltı şehri biçiminde oluş-
turulmuş. Kazı işlemleriyle alakalı olarak 
Güray Bey şu bilgileri veriyor; “Açıkçası 
yeraltı kazılarında karşılaşılan özel bir 
zorluk olmadı. Oyulan bölümün tamamı 
kaya çıktı,kırılamayacak kayaç çıkmadı 
karşımıza. Topraklı kısım hiç yoktu ve bu 
yüzden çatlaklı bir yüzeye sahip değiliz. 
Var olan en büyük sorun, yüzey sularının 
aşağıya akması sonucu içeride oluşan 
nem problemiydi. Bu problemi de pro-
fesyonel nem cihazları ve havalandırma 
kanallarıyla çözmüş bulunmaktayız.”. 

Yeraltı kazılarında 10.000 m3 hafriyat 
açığa çıkmış. Hafriyat eski bir kum oca-
ğının doldurulması işinde kullanılmış. 
Toplam 1500 m2 alana sahip Yeraltı 
Müzesi’nin havalandırılması amacıyla 11 
adet havalandırma bacası yapılmış.Bu 
bacaların dördünde kuvvetli emiş yapan 
havalandırma fanları bulunuyor.

Güray Kapadokya Yeraltı Seramik ve Çömlek Müzesi 
adıyla Türkiye’nin İlk Yeraltı Müzesi’nin kurucusu 
ve fikir babası Güray Tüysüz ile görüşerek müzenin 
doğuş hikayesini, kazı çalışmaları ve müzenin genel 
özellikleri hakkında bilgiler aldık.

Güray Tüysüz; 1843 yılından bu yana  
5 nesildir Kapadokya bölgesinde, 
Nevşehir’in Avanos ilçesinde çöm-
lek ve seramik yapan bir aile şirketi 
olan Güray Çömlekçilik & Seramik 
şirketinin mensubu.1966 yılı doğumlu 
olan Güray Tüysüz, Ankara Üniversitesi 
Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 
mezunu. Seramik çarkının başına ilk 
kez dedesi Mustafa Tüysüz ile oturan 
Tüysüz, bu sanatı dedesinden öğren-
miş.  Halen babası Yusuf Tüysüz ve 4 
kardeşi ile birlikte atölye çalışmalarına 
devam etmekte.
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Yeraltı Müzesi’niniki önemli özelliği bulunuyor. Birincisi; tamamının yeraltında 
kayadan oyma olarak yapılmış olmasıdır. Bu özelliğiyle ülkemizde tek olup, 
dünyadaki birkaç özel yerden birisidir. İkinci özelliği ise müzede bulunan eser-
lerinin seramikten oluşmasıdır. 

Yüzeyden 20 metre kadar aşağıda bulunan müzenin genişliği,amorf yapısı 
nedeniyle 20 ila 70 metre arasında yer yer değişiklik göstermektedir. 3 bölüm-
den oluşan müzede iki adet sergi salonu vefuaye-kafeterya bölümü bulunmak-
tadır.

Müzenin birinci bölümünde ilk çağdan 20.Yüzyıla kadar Anadolu’da yapılmış 
olan çömlek ve seramiklerin orijinalleri sergilenmektedir. İkinci bölümde ise 
son yüzyılda yaşamış ve hala yaşayan dünyaca ünlü seramik sanatçılarımızın 
imzaları ve eserleri sergilenmektedir. Üçüncü bölüm ise resim, heykel, seramik, 
fotoğraf gibi güzel sanatların her alanındaki sanatçılarımızın eserlerini sergi-
leyebilecekleri bir kültür merkezi olup; sergi salonu, kütüphane, kafe, şömineli 
dinlenme salonu ve müzik köşesinden oluşmaktadır.  

Yeraltı Müze’si; gündüz saatlerinde müze ziyaretçilerine hizmet edip, akşamları 
ise eşsiz ortamında 300 kişiye kadar toplantı, kokteyl, dans, sema gösterisi ya 
da müzik konserleri gibi nezih organizasyonlara ev sahipliği yapabilmektedir. 
Yanı sıra Antik Eserler Salonu’nda bulunan, yükselip dönebilen pisti, özellikle 
lansmanlar için ideal bir ortam oluşturuyor..

Güray Tüysüz müzenin hedefleri ve geleceğe dönük beklentileri konusunda şu 
ifadelerde bulunuyor; “Müzemiz kültürel bir projedir. Hedefimiz;  Anadolu’da ilk 
çağdan günümüze çömlek ve seramiğin evrimini orijinal eserlerle göstermek 
ve gelecek nesillerimize güzel bir hediye bırakmaktır. Bir kültür merkezi gibi 
düşündüğümüz müzemizde sanatını ilgililerle buluşturmak isteyen sanatçılara 
da ev sahipliği yapmaktayız.”.

Türkiye’nin ilk yeraltı müzesini hayata geçiren Tüysüz Ailesi projelerini geliş-
tirmek için çalışmalar yürütüyor. Müzenin hemen yan tarafında çalışmalarına 
başlanan ikinci etap bulunuyor.Bu yeni kısım hayata geçirildiğindemüzenin 
toplam kullanım alanı 5.000 m2’yeulaşacak. Bu yeni kısımda amfi tiyatro biçi-
minde toplantı salonu, restoran, sunum- eğitim odaları ve yeni sergi salonları-
nın oluşturulması hedefleniyor. Bu yeni kısım için sponsora ihtiyaç duyduklarını 
belirten Güray Tüysüz, henüz bir sponsor bulamamaları nedeniyle çalışmaları 
ne yazık ki askıya almak durumunda kaldıklarını ifade ediyor. Tüysüz; yeraltında 
emek harcayan madencileri ve tünelcileri müzelerinde ağırlamaktan mutluluk 
duyacaklarını belirtiyor.

Yeraltı kazılarında kullanılan GTA 500 isimli yerli 
üretim kollu galeri açma makinesi

Müzenin oluşturulma çalışmaları sırasında eserlerin top-
lanması 15 yıl sürmüş. Bu süreçte Güray Bey, koleksiyoner 
belgesini temin etmiş. Bina inşaatına ise 5 yıl önce başlanmış 
ve son rötuşların yapılmasının ardından Nisan 2014 tarihinde 
müze ziyaretçilerine kavuşmuş.
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türKİyE’nİn İlK tünElcİlİK FUarı vE  
3. tünElcİlİK KıSa KUrSU Bİrarada 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 fuarı olan Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ile birlikte eş 
zamanlı olarak 28-31 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
THE 3RD SHORT COURSE ON TUNNELING, AUGUST 28-31, 
2014 - ISTANBUL FAIR CENTER, YESILKOY / ISTANBUL

28 AĞUSTOS (AUGUST 28), SALON KAPADOKYA, 14:00 – 18:20
Yeni Teknolojiler, TBM, Disk Keskiler, Sert Metal Kaplama, Kimyasal Katkılar, Yeryüzü Oturmaları
New Technologies, TBM, Disc Cutters, Hard Material Coating, Chemical Agents, Surface Settlements

29 AĞUSTOS (AUGUST 29) SALON PAMUKKALE, 10:00 – 13:10
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

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

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 Hırvatistanda 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 – 18:20
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

29 AĞUSTOS (AUGUST 29), SALON KAPADOKYA, 10:00 – 13:15
Tünel Tasarımı, Nümerik Modelleme, Tünellerde Su, İş Güvenliği-Emniyet
Design of Tunnels, Numerical Modeling, Water in Tunnels, Health and Safety

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

Yapı Merkezi Basic Phylosophy 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 Tünnellerde Su Problemi ve Çözümü

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

11:40 – 12:00  
Kahve Molası

Coffee Break

12:00 – 12:25
Dr. Marco Bettelini Safety Aspects for Long Railway Tunnels

Amberg  Uzun Demiryolu Tünellerinde Emniyetle İlgili Bazı Hususlar

12:25 – 12:50
Pavel Kudrna Tünellerde Yapısal Tanılama

Retegate Ltd., Czech Republic Tunnel Structure Diagnostics

12:50 – 13:15
Anne-Lise Berggren Zor Zemin Şartlarında Arazi Dondurulması

Geofrost AS, Norway Ground Freezing for Difficult Ground Conditions

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

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

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 – 11:30  
Kahve Molası

Coffee Break

11:30 – 11:55 Muammer Çınar
TBM Tünellerinde Suyla Mücadele

Combat against Water in TBM Applications

11:55 – 12:20
Bahadır Ergener Mekanize Kuyu Açma Uygulamaları
Atlas Copco Raise Boring Applications

12:20 – 12:45
Öner Yılmaz Boru Kemer Yöntemi ve Türkiye’de Kullanımı

Soner Temel Mühendislik Umbrella Arch Method and its Application in Turkey

12:45 – 13:10
Dr. Mehmet Yerlikaya Tünel Kaplamalarında Lif Donatılı Püskürtme Beton Uygulamaları

Bekaert Fiber Reinforced Sprayed Concrete  Applications in Tunnelling

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

10:00 – 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 – 14:00
  Öğle Yemeği

  Lunch

13:20 – 13:45
Orhan Esat İnanır Tünel Yapımında Ölçüm Sistemleri ve Uygulama Örnekleri

Geogrup Monitoring Systems in Tunnel Construction and  Example Applications

13:45 – 14:10
Kjell Satrevik Optimum Tahkimat Seçimi

Vik Orsta AS, Norway Optimal Solution for Rock Support

14:10 – 14:35
Alv Hanstvedt Tünellerde ve Yeraltı Boşluklarında Su ve Nem Kontrolu, Sızdırmazlık

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

14:35 – 15:00
Billgin Köksal Tünellerde Yangına Karşı Alınacak Tedbirler

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

15:00 – 15:25
Carlo Barbetta Ventilation in Metro and Highway Tunnels

System Air Metro ve Karayollarında Havalandırma Sistemleri

15:25 – 15:50
Zeynep Akkaya Tünel Aydınlatmasında LED Kullanımının Faydaları

Schreder Benefits of a Complete LED Solution for Tunnel Lighting

15:50 – 16:15
Prof.Dr. Gülsev Uyar Aldaş Jeofizik ve Tünelcilik

H.Ü. Jeophysics and Tunneling

16:15 – 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

30 AĞUSTOS (AUGUST 30) SALON KAPADOKYA, 10:00-16:15
Mekanize Tünel ve Mikrotünel Açma, Havalandırma, Yangın, Su Kontrolü, Tahkimat, Aydınlatma, Jeofizik Uygulamaları
Mechanized Tunnelling, Microtunnelling, Ventilation, Fire Combatting, Water in Tunnels, Rock Support, Lighthing, Geophysics
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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 açma 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 Ağustos 2014 tarihi 
itibariyle şu şekildedir:

1. A Kedi, Turkey
2. AFB Metal, Turkey
3. Aalarm Yangın, Turkey
4. Altek Alarko, Turkey
5. Alternatif Yayın Grubu, Turkey
6. Amberg Engineering, Switzerland (İsviçre)
7. Andersen Mek. Verksted, Norway (Norveç)
8. Apa Yayıncılık
9. Arsan Kauçuk, Turkey
10. Atakom Haberleşme, Turkey
11. Atlas Bir Yapı Malzemeleri, Turkey
12. Babacan Kauçuk, Turkey
13. Bar-US Donatı, Turkey
14. BASF The Chemical Company
15. Başat İskele ve Kalıp Sistemleri, Turkey
16. Beijing AAL-WAY, China (Çin)
17. Bekaert Türkiye, Turkey
18. Berdan Civata, Turkey
19. Bever Control AS, Norway (Norveç)
20. Boğaziçi Platform, Turkey
21. Boretech, Canada (Kanada)
22. Bursa Kaynak, Turkey
23. CBE, France (Fransa)
24. Chemix Co. (İran)
25. CMM Cocental, France (Fransa)
26. Croatian Tunnelling Association, Croatia 

(Hırvatistan Tünelcilik Birliği)
27. Çözüm Enjeksiyon, (Turkey)
28. Diemme Filtration, Italy (İtalya)
29. Dörken Sistem, Turkey
30. Draco Yapı Kimyasalları, Turkey
31. DYO Boya, Turkey
32. EAE Elektrik, Turkey
33. E-BERK Makine Metalurji, Turkey
34. Ecco Finishing, Sweden (İsveç)
35. EFE Makine, Turkey
36. Efectis Era Avrasya, Turkey
37. EGE Atlas, Turkey
38. Ege Kimya, Turkey
39. Ekon Kauçuk, Turkey
40. Eksenport, Turkey
41. Emak, Turkey
42. Emülzer, Turkey
43. Eolvent, Sweden (İsveç)
44. Er Makine, Turkey
45. Eren Makine, Turkey
46. Eresense Elektronik, Turkey
47. Erkom, Turkey
48. Este Soğuk Çekme, Turkey
49. Euroconsult, Spain (İspanya)
50. Everdigm, South Korea (Güney Kore) 
51. Fama, Italy (İtalya)
52. FAMUR, Poland (Polonya)
53. Fem Metal, Turkey
54. Forta Dış Ticaret, Turkey

55. G & G Partners, Italy (İtalya)
56. Gaziova Makine, Turkey
57. Geodata, Italy (İtalya)
58. Geofrost, Norway (Norveç)
59. Geogrup, Turkey
60. Geomatik Hizmetler, Turkey
61. GHH Fahrzeuge, Germany (Almanya)
62. Giertsen Tunnel AS, Norway (Norveç)
63. Gonar, Poland (Polonya)
64. Göçmaksan, Turkey
65. Göker İş Makinaları, Turkey
66. GSI, Poland, (Polonya)
67. GTA, Germany (Almanya)
68. Hassan Tekstil, Turkey
69. Hazemag, Germany (Almanya)
70. Herrenknecht, Germany (Almanya)
71. His Cıvata, Turkey
72. ICT İnşaat Yapı, Turkey
73. Injeksjon & Tunnel-Support AS, Norway 

(Norveç)
74. Iranian Tunnelling Association (İran Tünelcilik 

Derneği)
75. İksa İnşaat Katkıları
76. İksis Ticaret, Turkey
77. İlci Patlayıcı, Turkey
78. İnan Makina
79. İnarma İnşaat, Turkey
80. İSBAK, Turkey
81. Kayahan İç ve Dış Ticaret, Turkey
82. Kemerli Metal, Turkey
83. Kırlıoğlu Patlayıcı, Turkey
84. LCC Luna Constuction Chemicals, Turkey
85. Madencilik Türkiye Dergisi, Turkey
86. Makina Time Dergisi
87. Mapei S.P.A., Italy (İtalya)
88. Mates, Turkey
89. Maxam Anadolu Patlayıcı, Turkey
90. Metalsan Dergisi, Turkey
91. Mine Master, Poland (Polonya)
92. Monark, Norway (Norveç)
93. Montabert, France (Fransa)
94. Moya Konstrüksiyon, Turkey
95. MTM Makine, Turkey
96. MTS Perforator, Germany (Almanya)
97. Mullenbach Armaturen, Germany (Almanya)
98. Multiplan, Turkey
99. NICEE Trading Dış Ticaret, Turkey
100.  Norwegian Tunneling Network, Norway 

(Norveç Tünelcilik Ağı)
101. Opak Madencilik
102. Orhas Makine, Turkey
103. Palmieri Group, Italy (İtalya)
104. Pena İç ve Dış Ticaret, Turkey
105. Perforator, Germany (Almanya)
106. Petek Proje, Turkey

107. Polipropilen Elyaf Sanayi, Turkey
108. PollrichDLK, Germany (Almanya)
109. Portunus
110. Pretec AS, Norway (Norveç)
111. Protan AS, Norway (Norveç)
112. Railway Turkey Dergisi, Turkey
113. Ray Haber Dergisi, Turkey
114. Retegate, Czech Republic (Çek Cumhuriyeti)
115. Robbins TBM, USA (ABD)
116. Rockmore, USA (ABD)
117. Rotair, Italy, (İtalya)
118. Sandvik Türkiye, Turkey
119. Schmidt, Kranz & Co.GMBH, Germany 

(Almanya
120. Schreder, Belgium (Belçika)
121. Seçil Kauçuk, Turkey
122. Sencora Türkiye, Turkey
123. Sika Yapı Kimyasalları A.Ş., Turkey 
124. Sistem A.Ş., Turkey
125. Skumtech AS, Norway (Norveç)
126. Soi-ID Türkiye, Turkey
127. System Air Türkiye, Turkey
128. Taahhüt Haber Dergisi
129. TBM Cutters, Turkey
130. Teknima Makine, Turkey
131. Teknomak-De Neef, Turkey
132. Terratec, Australia (Avustralya)
133. Tezman Makine, Turkey
134. Titan Makine, Turkey
135. TMD Tünel Mühendislik Danışmanlık, Turkey
136. TNL 18, France (Fransa)
137. Torbey Endüstriyel Tasarım, Turkey
138. Trakkom Makine, Turkey
139. TTS Mühendislik, Turkey
140. Tufanoğlu Demir Çelik, Turkey
141. Tunneling Journal, USA (ABD)
142. Turbosol Pumping Technology, Italy (İtalya)
143. Tünelmak, Turkey
144. TYS Tünel Yapı Sistemleri, Turkey
145. Utest Ttest Cihazları, Turkey
146. Ünal Akpınar İnşaat, Turkey
147. Valente, Italy, (İtalya)
148. Vikorsta AS, Norway (Norveç)
149. Wingfan, Germany (Almanya)
150. Yakut Patlayıcı, Turkey
151. Yapkim Yapı Kimya, Turkey
152. Yatırımlar Dergisi
153. Yavaşçalar Patlayıcı, Tturkey
154. Yazıcı Hırdavat, Turkey
155. 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. www.wtc15.com

41st General Assembly and Congress of 
International Tunneling and Underground Space 
Association ITA-AITES

PROMOTING TUNNELLING IN SEE REGION

SEE 
TUNNEL

MAY 22-28,2015LACROMA VALAMAR CONGRESS CENTER  
DUBROVNIK, CROATIA

ITA CROATIA
Croatian Association for 
Tunnels and Underground 
Structures AITES

ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES TUNNELS

ET DE L’ESPACE SOUTERRAIN
ITA
INTERNATIONAL TUNNELLING
AND UNDERGROUND SPACE
ASSOCIATION
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Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinin atıksularını 

Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak olan Ayvalıdere Atıksu 

Tüneli’nde Ünal Akpınar İnşaat firması çalışmalarını sürdürüyor.  

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından ihale edilen proje kap-

samında uzunluğu 4.334 m, çapı 2,2 m olan Ayvalıdere Atıksu Tüneli ile 

birlikte 1 m 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.

Bölgede daha önceleri yapılmış olan tünel çalışmalarında bazı göçükler 
meydana gelmiş. İlgili kurumlardan yeraltında bulunan yapılarla ilgili 
dökümanlar temin edilmesine rağmen çok eski zamanlara ait olan ve 
kaydı bulunmayan yapılarla, borularla ya da su geçişleriyle karşılaşabili-

İSKİ avrUPa 1. BölgE tünEl ProjESİ 

iStanbul watEr and SEwEragE adMiniStration 

(ayvalıdErE atıKSU tünElİ)

(ISKI) EUropEAN ArEA 1 TUNNEl proJECT 

(ayValidErE tunnEl)

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. Unal Akpinar 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. 3.620 m tunnel has 
already been completed until August 2014.

yor. Ünal Akpınar İnşaat’ın tünel proje ekibi yerin altında aniden gelişen 
olaylara her zaman hazırlıklı olarak çalışmalarına devam ediyor. Projede 
zemin ile alakalı sorunlarla karşılaşma ihtimali çok yüksek. 

Genel Jeoloji

Bölgede genel olarak en altta, Karbonifer yaşlı Trakya Formasyonu’na 
ait grovak (kumtaşı) ve çamurtaşı düzeyleri bulunmaktadır. Bu formas-
yonun üzerinde uyumsuz olarak çökelmiş, kum, çakıl, kil ve silt bantla-
rından oluşan, Üst Miyosen yaşlı Çukurçeşme Formasyonu bulunmakta-
dır. En üstte ise Mactralı ve fosil kavkılı kireçtaşları ile yer yer killi sevi-
yelerden oluşan Üst Miyosen yaşlı Bakırköy Formasyonu yer almaktadır. 
Proje alanında ise Trakya ve Güngören Formasyonu bulunmaktadır.

Trakya Formasyonu

Trakya Formasyonu yanal ve düşey yönlerde değişim gösteren kalın 
kumtaşı (grovak) ve çamurtaşı (silttaşı ve kiltaşı) ile konglomera ardı-
şıklı istiften aypılı olup hakim olarak fliş fasiyesindedir. Formasyonun 
büyük kısmını oluşturan çamurtaşları genellikle koyu gri ve yeşilimsi 
gri, sarımsı gri, yersel olarak soluk kırmızı pembe ayrışma renklidir. Birim 
içinde orta-iyi arası boylanmış ve çok kötü boylanmış iki grovak çeşidi 
yer alır. En çok görülen birinci tip grovaklar; yeşilimsi gri, sıkı, yarı yuvar-
laklaşmış kuvars, koyu renkli çört, taş kırıntıları, mika ve feldspattan 
yapılıdır. Ayrışmış örnekleri grimsi sarı ile soluk kahve arasında göze-
nekli, demirle boyanmış, bol mikalı ve dirençsizdir. Çok kötü boylanmış 
grovaklar koyu yeşilimsi gri, yeşil, gri, sarımsı gri, ayrışma renkli ve düşük 
dokusal olgunluktadır. Bileşen tanelerçoğunlukla kaya parçası, kuvars, 

mika, feldspat, kırıntısıdır. Bu tip kayaçlar, genellikle masif iç yapısız, 
16-64 cm tabaka kalınlığı sınırları içinde ince şeyllerle ara katkılı ola-
bilir. Yaklaşık kalınlığı 700 m’dir. Formasyonun yaşı Alt Karbonifer’dir.

Çukurçeşme Formasyonu

İncleme alanında Çukurçeşme formasyonu esas olarak kumlu çakıl 
niteliğindedir. Ancak, bazı kesimlerde kil ve silt litolojileri de yaygındır. 
Çakıllar silis, kireçtasşı kökenli iyi yuvarlaklaşmış, yarı küresel şekillidir. 
Çoğu yerde kötü boylanmış, yer yer de derecelenme göstermektedir.

Güngören Formasyonu

Güngören Formasyonu; Çukurçeşme Formasyonu sarı-kahverengi kum-
ları üzerine kumlu, siltli, plastik yeşilimsi gri killer olarak gelir. Marnlı 
kireçtaşı düzeyleri içermektedir. Killi düzeyler başlıca yeşilimsi gri, 
plastik, kuru iken katı kıvamda, arada ince katmanlı, beyaz, bazen fosilli 
kireçtaşı düzeyleri kapsar. Birimin kalınlığı 25-50 m arasında değişir.

Bakırköy Formasyonu

Bakırköy Formasyonu, bej renkli, kil, marn ara tabakalı, çok ayrışmış, 
yumuşak-az sert yataya yakın, ince-orta tabakalıdır. İnceleme alanında 
belirlenen kalınlığı 10 m dolayındadır. Bazı alanlarda Çukurçeşme 
Formasyonu üzerine birkaç metrelik karbonatlı kil şeklinde gelmektedir. 
Ancak, genel olarak inceleme alanında Bakırköy Formasyonu’nun fazla 
kalın olmadığı ve kireçtaşı litolojisinden çok karbonatlı kil ve marn 
görünümündedir.
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Ünal Akpınar İnşaat tarafından yürütülen Ayvalıdere Atıksu Tüneli 
hattında toplam 3 adet şaft bulunuyor. Bu şaftlardan 2 tanesinin kazısı 
Haziran 2014 itibariyle tamamlanmış durumda. TBM’in çıkış yapaca-
ğı 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. Kazıda kullanılan Caterpillar marka TBM’in özellikleri 
Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Caterpillar Marka TBM’in Teknik Özellikleri

ZEYTİNBURNU AYVALI TÜNELİ
TÜNEL UZUNLUĞU 4335 MT TEK AĞIZ

KAZI ÇAPI 3052 MM

MİNİMUM DÖNÜŞ 200 MT

EPB BASINÇ MAX 4 BAR

İLERLEME HIZI MAX 200 MM/DK

İTME PİSTON SAYISI 11 ADET

İTME GÜCÜ 11x75= 825 TON

MAX HİDROLİK BASINÇ 340 BAR

SEGMENT DIŞI 2900 MM

SEGMENT İÇİ 2500 MM

SEGMENT KAZISI 1000 MM

KESİCİ KAFA GÜCÜ 2x225=450 KW

KESİCİ KAFA TORKU 880 KNM

KESİCİ KAFA TURU MAX 7.9 D/DK

TRAFO GİRİŞ VOLTAJI 10.000 VOLT

TRAFO ÇIKIŞ VOLTAJI 600/400/220/110/24 VOLT

TRAFO GÜCÜ 900 KVA

GAZ ÖLÇÜM SİSTEMİ O2 - CH4 - CO1 - CO2 - H2S

Projenin risk oluşturan yönlerinden biri de kazı sırasında yeryüzünde 
bulunan yapıların herhangi bir zemin hareketinden dolayı zarara uğra-
maması. Sorunları mimimuma indirmek için ilerleme esnasında zemini 
sağlamlaştırmak adına enjeksiyon işlemleri yapılmakta.  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 ardından segmentlerin yerleştirilme-
si 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. Yaklaşık 100 m uzunluğa sahip TBM ile ortalama günlük 16 m 
kazı yapılıyor. Ağustos 2014 itibariyle yaklaşık 3.620 m’lik kazı yapılmış 
durumda. Ünla Akpınar İnşaat’ın Zytinburnu Proje Ekibi tarafından başa-
rıyla yürütülen TBM kazılarının aylık ve haftalık ilerlemeler ve ortalama 
değerler aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
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1 GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar yeraltı ve yerüstü kazılarında, gerek maden-
cilik gerekse inşaat alanlarında değişik metot ve yöntemler uygulanmış-
tır. Teknolojinin gelişine paralel olarak son yıllarda mekanize kazı üze-
rine yapılan çalışmalar hızla artmıştır. Ülkemizde son yıllarda mekanik 
kazı makinaları özellikle başta metro ve tünel kazılarında olmak üzere 
inşaat ve madencilik sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanmış-
tır. Çünkü, kentleşmenin hızla artması ve artan nüfusa bağlı olarak trafik 
yoğunluğu nedeniyle metro ve tünel açılması büyük önem kazanmakta-
dır. Bunların yanında su tünelleri, demiryolu tünelleri, karayolu tünelleri, 
sığınak ve depolama projelerinde de mekanik kazı makinaları yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Mekanik kazı makinaları kazı bölgelerinde sert bir formasyonla karşı-
laştığında kazı hızı yavaşlarken kazıyı gerçekleştirmek için harcaması 
gereken kuvvet artmaktadır. Başka bir deyişle makina kazı yaparken zor-
landığı için kazı hızı azalır ve kazı kuvveti artar. Doğru akım motorlarının 
bu özelliği sayesinde kazıcı makinanın kazıyı yapan kısmının çektiği 
akım ve voltaj değerleri izlenerek elektrikli makinaların kazı esnasında 
gösterdikleri performans miktarı dolaylı olarak saptanabilmektedir 
(Özdoğan, 2003).

Bu çalışmanın ana amacı, Hopa-Borçka Cankurtaran tünelinde giriş ve 
çıkış tüplerinde belli kodlarda delici Jumbo makinaların performans 
değerlendirmeleri ve delme sırasında harcadığı spesifik enerji değerleri 
hesaplamaktır.  Tünelde delme işlemini çift boomlu Tamrock AXERA 6 
ve Sandvik DD320 marka Jumbo makinaları ile gerçekleştirilmektedir. 

Spesifik enerji değerlerinin hesaplanması için makinaların anlık çektiği 
akım değerleri ihtiyaç duyulmuştur, bunun için trafo üzerinde akım 
değerlerin okunabilmesi için bir HT PQA 823 tipi güç ve enerji ölçüm 
cihazından yararlanılmıştır. Delgi sırasındaki spesifik enerji için her bir 
boomun ayrı ayrı ve birlikte delgi yapmaları durumlarında değişen 
spesifik enerjileri hesaplanmış ve makinanın farklı kayaç formasyon-
larından ve farklı operatörle delgi işlemini gerçekleştirme sırasındaki 
makine performansı incelenmiştir. 

1.1 Mekanize Kazı İşlemi ve Performans Değerlendirmeleri

Mekanize kazı üzerine yapılan çalışmalar özellikle teknolojinin gelişine 
paralel olarak son yıllarda hızla artmıştır.  Bu çalışmalar çoğunlukla 
makine performans tahminleri ile kayacın jeolojik parametreleri üzerine 
yoğunlaşırmıştır. Yapılan araştırmalara göre kazı makinalarının perfor-
mansını etkileyen faktörler genel olarak üç grup altında toplanabilir.

�  Kaya malzemesinin özelliği

�  Kullanılan makine tipi 

�  İşletme ve çevresel faktörler

Bu üç faktör haricinde kazıcı makina performansını tahmin edebilmek 
için araştırmacılar tarafından pek çok parametre kullanılmaktadır. 
Bunlar; kayaç özellikleri, işletme koşulları, operatör tecrübesi, makine 
tipi, kesici kafa özellikleri, makine tasarımı, kazı tahkimatı, nakliye ve 
havalandırma gibi pek çok faktör gelmektedir. Seçilen makinanın kazı 
bölgesinde değişen kazı formasyonuna ve kazı koşullarına göre uygun 
olması gereklidir. Makinanın yeni kazı koşullarına uygun hale getirile-
bilmesinde makinanın kesici kafa tasarımı ve kesici uçların tipi büyük 
önem taşımaktadır (Hurt, 1980; Fowell ve Johnson, 1982; Çopur vd, 
1997; Özdemir ve Nilsen, 1999; Balcı vd, 2007). 

İlk yatırım maliyeti ve kesici uç tüketiminin çok yüksek olan ve mekanik 
kazı makinaların, kayaç özelliklerine uygun şekilde seçilmesi çok önem-
lidir. Çünkü mekanik kazıda iyi performans elde etmek için kazı yapıla-
cak kayaç formasyonu özelliklerinin bilinmesi ve ne kadar keski harca-
nacağı tahmin edilerek makina tipinin iyi tespit edilmesi gerekmektedir. 
Ancak makinenin yanlış seçimi ve keski tüketiminin yanlış belirlenmesi 
kazı maliyetlerinin artmasına neden olacaktır (Yaralı, 2008; Yaralı 2010). 

1.2. Delici Makine Performansı ve Spesifik Enerji 

Spesifik enerji, birim hacimdeki malzemeyi kesmek için gerekli olan 
güç olarak tanımlanır ve çoğu araştırmacı tarafından kazı makinaların 
kesme enerjilerini tahmin etmek için kullandıkları önemli bir paramet-
redir. Çünkü keski ucu aşınması, makinanın ilerleme hızı, uygulanan 
kuvvetler ve harcanan enerji sarfiyatı ile ilişkilidir. Körelmiş keskiler 
ile daha fazla kesme kuvveti harcanmakta ve daha az ilerleme kayde-
dilmektedir. Bu durumda kazı makinasının kesme hızı (m3/s), spesifik 
enerji(MJ/m3), kesici uç kaybı, miktarı ve yüzdesi (kesici uç/m3, gr/m3) 
değerlerini belirlemek için öncelikler makinanın kazı sırasında tüket-
tiği gücün belirlenmesi gereklidir (Fowel ve Johson, 1982; Fowell ve 
Johnson, 1991; Alvarez vd., 2003).

2 YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yapılan çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesini 
birbirine bağlayacak olan Hopa-Borçka Cankurtaran Tünelinde gerçek-
leştirilmiştir. Yapımı tamamlanmasıyla birlikte 5.288 metre uzunluğu ile 
Türkiye’nin en uzun tünel özelliğini taşıyacaktır.

Cankurtaran tünelinin jeolojik özelliği incelendiğinde, tünel hattı 
boyunca 4 adet litolojik birim geçilmektedir. Bunlardan birincisi Subaşı 
Sırtı Formasyonu volkano-tortul kayaçlar bu litolojik birimden oluşur. 
İkincisi Cankurtaran Formasyonu, marn ara katkılı kireçtaşları bu litolo-
jik birimimde oluşur. Üçüncüsü Şenkaya Sırtı Formasyonu, bu formasyon 
yer yer kil taşı ara katkılı marnlardan oluşmaktadır. Son olarak tünelin 
çıkış bölümünde yer alan Kabaköy Formasyonu bazaltlardan oluşan bir 
litolojik birimden oluşmaktadır. Çalışma alanın jeoloji haritası Şekil 1’de, 
verilmiştir. Şekil 2’de Cankurtaran tüneline ait tünel aynaları verilmiştir. 

Şekil 2. Cankurtaran tüneli tünel aynaları a) tünel girişi b) tünel çıkışı

Hopa-Borçka Cankurtaran tünelinde tünel hattı boyunca belli noktalar-
da delici Jumbo makinaların performans değerlendirmeleri incelemek 
için kullanılan çift boomlu, farklı tipte ve markada Jumbo makinaları için 
her bir boomun ayrı ayrı ve birlikte delgi yapmaları durumlarında deği-
şen spesifik enerji değerleri hesaplanmak istenmiştir. Ancak bu makina-
ların anlık verileri kaydedecek bir veri toplama ünitesi bulunmadığında 
makinaların anlık çektiği akım değerleri trafo üzerinde okunabilmesi 
için HT PQA 823 marka pens ampermetreden yararlanılmıştır (Şekil 3). 

Makinanın kazı sırasında çektiği akım (Amper) değerleri makinanın güç 
iletim kablosu üzerinde alınmıştır. Bu veriler yardımıyla Jumbo delme 

jUmBo dElİcİ maKİnESİnİn Çalışma 

oPErating PErForMancE oF juMbo drill 

PErFormanSı vE SPESİFİK EnErjİ dEğErlErİ
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M. çAPIK, A.o. YILMAz, s. YAŞAr
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MÜhENDİsLİK fAKÜLTEsİ,  
MADEN MÜhENDİsLİĞİ bÖLÜMÜ, TrAbzoN
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ÖzET
Kazı makinalarında kesme enerjilerini tahmin etmek için kullanılan temel parametrelerden biri spesifik enerjidir. Birim 
hacimdeki malzemeyi kesmek için gerekli güç olarak tanımlanan spesifik enerji birimi kWh/m3’dir. Ayrıca uygulama 
koşularına göre seçilecek makine performans tahminlerinin yapılması ve makina performans değerlendirilmesinde spesi-
fik enerji değerinin bilinmesi büyük önem arz etmektedir. 
Bu çalışma Hopa-Borçka (Artvin) Cankurtaran karayolu tünelinde gerçekleştirilmiştir. Tünel giriş ve çıkış tüplerinden 
belli noktalarda delici Jumbo makinaların performans değerlendirmeleri, net delme hızları ve spesifik enerji değerleri 
hesaplanmıştır. Tünel sağ giriş 2+661,00 ve sol giriş 2+632,00 kodunda sırasıyla Tamrock AXErA 6 ve Sandvik DD320 tipi 
makinelerin delme esnasında spesifik enerji değerleri hesaplanmıştır. Tünel sağ çıkış 4+948,90 ve sol çıkış 4+939,00 ko-
dunda Sandvik DD320 makinası ile spesifik enerji hesaplanmıştır. Ayrıca, Jumbo makinaların delik delme performansları 
karşılaştırılmıştır. 

AbsTrACT 
Specific energy is one of the main parameters used to estimate the cutting energy in excavation machines. Specific energy 
is defined as the power required to cut the per unit volume of material and its energy unit is kWh/m3. Also, according to 
in the suitable the application conditions machine selection, performance prediction and evaluation of mechanical perfor-
mance is very important to know the value of specific energy.
This study was carried out in Hopa-Borcka (Artvin) Cankurtaran Highway Tunnel. The values of specific energy (kWh/
m3), net cutting rate (m3/h) and performance evaluation of Jumbo drill machines have been calculated at certain points on 
tunnel entrance and tunnel exit tubes. Specific energy values were calculated by database collected from the tunnel right 
entrance 2+661,00  and left entrance 2+632,00 tubes with Tamrock AXErA 6 and Sandvik DD320  respectively, during 
drilling process. Specific energy values were calculated from the tunnel right exit 4+948,90 and left exit 4+939,00 tubes 
with Sandvik DD320, during drilling process. In addition, drilling performances of the Jumbo machines were compared.

Şekil 1. Cankurtaran tünelinin jeolojik haritası (Yüksel 2007; Kaya, 2012)

Şekil 3. Spesifik enerji hesaplanmasından kullanılan pensampermetre 
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makinesi için spesifik enerji değerleri, net delme hızları belirlenmiş-
tir. Spesifik enerji hesaplanmasından Farmer ve Garrity (1987); Poole 
(1987); Özdoğan (2003); Bilim (2007), tarafından önerilen eşitlikler yar-
dımıyla kazıcı makinanın harcadığı güç, net kazı hızı (NKH) ve spesifik 
enerji değerleri hesaplanmıştır.

 (1)

 (2) 

 (3)

Burada;
P = Güç, kW,
V = Volt, V,
I = Amper, A,
NKH = Net kazı hızı, m3/h,
v = Kazılan malzeme, m3,
t = Kazı süresi, h,
SE = Spesifik enerji, kWh/m3
Cankurtaran tüneli sağ giriş  (2+661) tüpündeki Tamrock AXERA 6 tipi 
makinenin delme sırasındaki akım zaman değişimleri Şekil 4’de göste-
rilmiştir. Makinenin delme sırasındaki harcadığı spesifik enerji değer-
leri, sağ ve sol kızaklara ait darbe, baskı, dönüş hızı değerleri ve delme 
süreleri gibi diğer özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü 
gibi delme esnasında akım zaman değişimleri çok fazla değişiklik gös-
termemiştir. 

Cankurtaran tüneli sol giriş (2+632km) tüpündeki Sandvik DD320 tipi 
makinenin delme sırasındaki akım zaman değişimleri Şekil 5’de göste-
rilmiştir. Makinenin delme sırasındaki harcadığı spesifik enerji değerleri, 
sağ ve sol kızaklara ait darbe, baskı, dönüş hızı değerleri ve delme süre-
leri gibi diğer özellikler Tablo 2’de verilmiştir.

Şekil 5’de görüldüğü gibi delme esnasında akım zaman değişimleri çok 
fazla değişiklik göstermemiştir. Bu durum delme sırasında Jumbo ya 
verilen darbe ve baskı oranlarının delgi süresi boyunca sabit kalması ile 
açıklanabilir. Ayrıca delgi yapılan formasyonun ağırlıklı olarak kumtaşı 
ve kireçtaşından oluşması, içerdiği süreksizlik ve çatlakların sayısının az 
olmasından da kaynaklı olabilir

Şekil 4. Cankurtaran tüneli sağ giriş (2+661) tüpündeki Tamrock Axera 6 tipi makinenin delme 

sırasındaki akim zaman değişim grafiği

Tablo 1. Cankurtaran tüneli sağ giriş (2+661) tüpünde Tamrock AXERA 6 tipi makinenin delme 

sırasındaki çalışma özelliği

Tarih 08.11.2012 Sol Boom Delme İşlemi
Tünel C.K. Sağ giriş Dönüş hızı 60 (bar)
Km 2+661 Darbe  130 (bar)
Zemin Kumtaşı-kireçtaşı Marn Baskı 65 (bar) 
Makine Tamrock AXERA 6 Su 9 (bar)
Beklemeler 30 dk su kesintisi Sağ Boom Delme İşlemi
Bit çapı 45 mm Dönüş hızı 70 (bar)

Delik uzunluğu (m) 4 Darbe  100 (bar)
Delgi başlama 09:05:00 Baskı  50 (bar)
Delgi bitiş 11:30:00 Su 9 (bar)
Makine Voltajı 380 
 Sol Boom Sağ Boom İki Boom Çalışması
Aktif delme süresi (dak.) 01:34:16 01:19:43 02:53:59
Deldiği delik sayısı   46 30 76
Ort delme süresi dk 00:02:03 00:02:39 00:02:17
Delme miktarı (m) 184 120 304
1m. delme süresi 00:00:31 00:00:40 00:00:34
Güç= (kW) 33,73 33,37 45,29
NKH=  (m3/h) 446,80 344,58 399,97
Ort. Akım (Amper) 0,187 0,143 0,167
Spesifik enerji (kWh/m3) 180,68 233,26 271,78

Şekil 5. Cankurtaran tüneli sol giriş (2+632) tüpündeki Sandvik DD320 tipi makinenin delme 

sırasındaki akım zaman değişim grafiği

Tablo 2. Cankurtaran tüneli sol giriş (2+632) tüpünde Sandvik DD320 tipi makinenin delme 

sırasındaki çalışma özelliği

Tarih 08.11.2012 Sol Boom Delme İşlemi
Km 2+632 Dönüş hızı 70 (bar)
Tünel C.K. Sol giriş Darbe  150 (bar)
Zemin Kumtaşı-kireçtaşı Marn Baskı  75 (bar)
Makine Sandvik DD320  Su 9 (bar)
Bit çapı 45 mm Sağ Boom Delme işlemi
Delik uzunluğu (m) 4 Dönüş hızı 75 (bar)
Delgi başlama 15:15:00 Darbe  150 (bar)
Delgi bitiş 18:05:00 Baskı  70 (bar)
Toplam delme süresi 02:50:00 Su 8 (bar)
Makine Voltajı 380  
Beklemeler 45 dk su kesintisi- matkabın delikte sıkışması 
 Sol Boom Sağ Boom İki Boom Çalışması
Aktif delme süresi 01:35:39 01:18:28 02:54:07
Deldiği delik sayısı 46 37 83
Ort delme süresi dk 00:02:05 00:02:07 00:02:06
Delme miktarı (m) 184 148 332
1m. delme süresi 00:00:31 00:00:32 00:00:31
Güç= (kW) 33,73 33,37 45,29
NKH= (m3/h) 446,80 344,58 399,97
Ort. Akım (Amper) 0,183 0,181 0,182
Spesifik enerji (kWh/m3) 190,01 186,59 262,06

Cankurtaran tüneli sağ çıkış (4+948,90) tüpünde Sandvik DD320 tipi 
makinenin delme sırasındaki akım zaman değişimleri Şekil 6’da gös-
terilmiştir. Makinenin delme sırasındaki harcadığı spesifik enerji değer-
leri, sağ ve sol kızaklara ait darbe, baskı, dönüş hızı değerleri ve delme 
süreleri gibi diğer özellikler Tablo 3’de verilmiştir. Şekil’de görüldüğü 
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gibi delme esnasında akım zaman değişimlerinde ani piklerin oluştuğu 
görülmektedir.  Bu durum delme sırasında Jumboya verilen darbe ve 
baskı oranlarının operatör tarafında sürekli değiştirmesinde kaynaklı 
olabilir.  Ayrıca formasyonun marn oluşması, içerdiği süreksizlik ve çatlak 
sayısının çok olmasından da kaynaklı olabilmektedir. Süreksizlikler ve 
çatlaklardan dolayı delgilerde dönüş hızı, darbe ve baskı hızı sabit tutul-
madığı gözlenmiştir. Ayrıca, süreksizliklerin yoğun olduğu bölgelerde 
matkap tıkanmaları da çok sık yaşanan sorunlardandı. 

Cankurtaran tüneli sol çıkış (4+939,00) tüpünde Sandvik DD320 tipi 
makinenin delme sırasındaki akım zaman değişimleri Şekil 7’de gös-
terilmiştir. Ayrıca makinenin delme sırasındaki harcadığı spesifik enerji 
değerleri, teleskop ve roket kızaklara ait delme özellikleri ve her birine 
ait akım güç ve spesifik enerji değerleri Tablo 4’de verilmiştir. Şekil 
incelediğinde delgi sırasında akım değişimlerinde piklerden ani iniş ve 
çıkışların olduğu görülmektedir. 

Bu durum delme sırasında operatörünün darbe ve baskı değerlerini 
sürekli değiştirmesinde kaynaklı bir sorun olabilir veya süreksizlikler 
ve kalsit dolgulu marndan kaynaklanmış olabilmektedir. Bu bölgeler 
de makinanın zorlanması, bitlerin tıkanması, darbe ve baskının sürekli 
değişiklik göstermesi görünen belli sorunlardandır.

3 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Delici Jumbo makinaların spesifik enerji değerlerini hesaplamak için 
pensampermetre yardımıyla makinalar üzerinde bir takım veriler alın-
mıştır.  Alınan veriler değerlendirip sonuçlar incelendiğinde tünel çıkış 
tüplerinden delme esnasında akım zaman değişimlerinde ani piklerin 
oluştuğu görülmektedir. Bu durum delme sırasında Jumbo makinasına 
verilen darbe ve baskı oranlarının değiştirmesinde kaynaklı olabileceği 
düşünülmektedir.  Ayrıca delgi yapılan formasyonun marn oluşması ve 
içerdiği süreksizlik ve çatlak sayısının fazla olmasından da kaynaklı bir 
sorun olabileceği düşünülmektedir. Süreksizlik ve çatlak dolgulardan 
dolayı delgilerde dönüş hızı, darbe ve baskı hızı sabit bir değerden tutu-
lamadığında bu bölgelerde makinanın zorlanması, bitlerin tıkanması ve 
darbe ve baskının sürekli değişmesi görünen problemlerdendir. 

Tünel giriş tüplerinden delme esnasında akım zaman değişimleri çok 
fazla değişiklik göstermemiştir. Bu durum delgi yapılan formasyonun 
ağırlıklı olarak kumtaşı ve kireçtaşından oluşması, içerdiği süreksizlik 
sayısının az olmasından da kaynaklanabilir. Bir başka sebep olarak 
delme sırasında darbe ve baskı değerlerinin delgi süresi boyunca sabit 
kalmasından kaynaklanabilir.

Spesifik enerji değerlerine bakıldığından, tünel giriş sağ tüp (2+661 
km) 271,8 kWh/m3 ve sol tüp (2+632km) 262,1 kWh/m3 spesifik enerji 
değerleri çıkış tüplerindeki sağ tüp  (4+948 km) 221,8 kWh/m3 ve sol 
tüp (4+939km) 192,4 kWh/m3 spesifik enerji değerlerinden daha yük-
sek olduğu görülmüştür. Bu yükseklik farkının tünel giriş tüplerindeki 
kayacın dayanımı yüksek olmasında, tünel çıkış tarafındaki kayacın ise 
dayanımı düşük olmasında kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  Ayrıca 
Tamrock AXERA 6 makinasının delgi sırasındaki spesifik enerji değeri 
Sandvik DD 320 makinasının delgi sırasındaki spesifik enerji değerle-
rinden daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Kızakların spesifik enerji değerleri incelendiğinde, Sandvik DD 320 
makinasının sol boom (Teleskop) spesifik enerji değerlerinin, sağ boom 
(Roket) spesifik enerji değerlerinden daha yüksek olduğu görülmüş-
tür.  Ancak Tamrock AXERA 6 makinasının sağ kızakdaki spesifik enerji 
değerlerinin sol kızaktakinden yüksek olduğu görülmüştür. 

Şekil 6. Cankurtaran tüneli sağ çıkış (4+948,90) tüpünde Sandvik DD320 tipi makinenin delme 

sırasındaki akım zaman değişim grafiği 

Tablo 3. Cankurtaran tüneli sağ çıkış (4+948,90) tüpünde Sandvik DD320 tipi makinenin delme 

sırasındaki çalışma özelliği

Tarih 05.11.2012 Sol Boom (Teleskop) Delme İşlemi

Km 4+948,90 Su 11-12 (bar)

Tünel Sağ çıkış Dönüş hızı 80 (bar)

Zemin Marn   Darbe 170 (bar)

Makine  Sandvik DD 320 Baskı 95 (bar)

Bit çapı  45 mm Sağ Boom (Roket) Delme İşlemi

Delik uzunluğu (m) 3,8 Su 11-12 (bar)

Delgi başlama 20:10:00 Dönüş hızı 80 (bar)

Delgi bitiş 22:38:00 Darbe 200 (bar)

Toplam delme süresi 02:28:00 Baskı 105 (bar)

Beklemeler - 

Ortalama akım 142 

Voltaj 380 

 Sol Boom Sağ Boom İki Boom Çalışması

Aktif delme süresi (s) 00:45:56 00:55:49 01:41:45

Deldiği delik sayısı 30 41 71

Ortala delme süresi dk 00:01:32 00:01:22 00:01:26

Delme miktarı (m) 114 155,8 269,8

1m. delme süresi (dk) 00:00:24 00:00:21 00:00:23

Güç (kW) 37,76 40,93 55,98

NKH (m3/h) 568,11 638,94 606,97

Ort. Akım (Amper) 0,236 0,270 0,252

Spesifik enerji (kWh/m3) 159,75 151,49 
221,79

Şekil 7. Cankurtaran tüneli sol çıkış (4+939,00) tüpünde Sandvik DD320 tipi makinenin delme 

sırasındaki akım zaman değişim grafiği

Tablo 4. Cankurtaran tüneli sol çıkış (4+939,00) tüpünde Sandvik DD320 tipi makinenin delme 

sırasındaki özelliği

Tarih 05.11.2012 Sol Boom (Teleskop) Delme İşlemi

Km 4+939,00 Su 11-12 (bar)

Tünel C.K. Sol çıkış Dönüş 60 (bar)

Formasyon  Marn Darbe 170 (bar)

Makine  Sandvik DD 320 Baskı 100 (bar)

Makina gücü 380 volt Sağ Boom (Roket) Delme İşlemi
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Bit çapı  45 mm Su 11-12 (bar)

Delik uzunluğu (m) 3,8 Dönüş 60 (bar)

Delgi başlama 10:40:00 Darbe 180 (bar)

Delgi bitiş 12:05:00 Baskı 100 (bar)

Toplam delme süresi 01:25:00  

Beklemeler 10 dk su kesintisi  

Voltaj 380  

 Sol Boom Sağ Boom İki Boom Çalışması

Aktif delme süresi (s) 00:59:28 00:47:43 01:47:11

Deldiği delik sayısı 38 38 76

Ortala delme süresi dk 00:01:34 00:01:15 00:01:25

Delme miktarı (m) 144,4 144,4 288,8

1m. delme süresi (dk) 00:00:25 00:00:20 00:00:23

Güç= (kW) 36,70 34,49 50,55

NKH= (m3/h) 555,84 692,71 616,78

Ort. Akım (Amper) 0,233 0,287 0,257

Spesifik enerji (kWh/m3) 157,24 120,19 

196,37

Makinaların çalışma performansları incelendiğinde, tünel giriş tüple-
rindeki Sandvik DD 320 (2+632km) ve Tamrock AXERA 6  (2+661km) 
makinaların toplam delgi süreleri sırasıyla 2 saat 53 dakika ve 2 saat 50 
dakika, bu makinaların toplam aktif delme süresileri ile toplam delme 
miktarları ise (her iki boomun ayrı ayrı toplamı) sırasıyla 2 saat 53 
dakika (332 m) ve 2 saat 54 dakika (304 m)’dir. Tünel çıkış tüplerindeki 
Sandvik DD 320 makinasının 4+948km ve 4+939km kodlarındaki top-
lam delgi süreleri sırasıyla 2 saat 28 dakika ve 1 saat 50 dakika bu kod-
lardaki toplam aktif delme süresileri ile toplam delme miktarları ise (her 
iki boomun ayrı ayrı toplamı) sırasıyla 1 saat 41dakika (270 m) ve 1 saat 
47 dakika (289m)’dir. Bu veriler dikkate alındığında tünel giriş tarafında-
ki makinaların çalışma performanslarının tünel çıkış tüplerindekinden 
daha iyi olduğu gözlenebilmektedir. Ayrıca giriş tarafındaki makinaların 
delgi sırasında 30 ve 45 dakika su kesintisinden dolayı bekledi durumu 
da göz önünde bulundurduğundan makinaların aktif çalışma sürelerinin 
yüksek olduğu nerdeyse gereksiz beklenmelerin olmadığı gözlenmiştir. 
Tünel çıkış tarafında makinaların toplam delgide bekleme sürelerinin 
toplam aktif delmeden daha fazla olduğu, makinaların delgi yaparken 
gereksiz beklenmelerin olduğu gözlenmiştir. 

Delgi sırasında matkaplara uygulana darbe ve baskı kuvvetlerin artma-
sıyla delme süresi azalmaktadır. Bu duruma göre verileri incelediğimiz-
de tünel girişinde 1m delgi yaklaşık 32 saniyeden gerçekleşirken, tünel 
çıkışında 23 saniyeye kadar düştüğü görülmüştür.
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1 GİRİŞ

Delme-patlatma işlemi insanlığın patlayıcı 
maddeyi keşfinden buyana kazı teknoloji-
sinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Oldukça güçlü bir patlayıcı olan dinami-
tin bulunuşundan sonra maden ve inşaat 
mühendisliği alanlarında kaya kütlesi kazı-
larında oldukça popüler bir hale gelmiştir. 
Patlatma işlemi özellikle yerleşime yakın 
bölgelerde bazı titreşim ve çevresel prob-
lemlere neden olabilmektedir. Patlatma 
ile oluşan titreşimlerin insanlar ve paralel 
tüneller ve yüzeydeki yapılar için izin verilen 
seviyelerin altına indirmek için birçok tek-
nik uygulanmaktadır. Patlatma işlemlerinde 
tahkimat sistemlerinin aşırı yüklenmesine 
neden olabilecek istenmeyen bazı hasarlar 
da oluşabilmektedir.

Türkiye'de mevcut otoyolların iyileştirilmesi 
projeleri kapsamında Zonguldak'ta mevcut 
tünellere ek paralel tünel kazıları ile yeni 
tünellerin açılması planlanmıştır. Delme-
patlatma yöntemi ile açılması planlanan 
bu tünellerin bazıları yerleşim alanlarına ve 
mevcut karayollarına yakın bölgelerde açıl-
maktadır. Bununla birlikte, açılan bir tünelin 
ve servis yollarının kazısında kullanılan pat-
latma işlemlerinin, yakın bir bölgede yer alan 
turistik ziyarete açık olan bir karstik mağa-
ranın duraylılığı ve olası hasar konusunda 
endişeleri de ortaya çıkarmıştır.

Yazarlar, Zonguldak ve çevresinde açılan 
karayolu tünellerinde delme-patlatma ile 
oluşan titreşim ölçümleri yapmaktadırlar. Bu 
çalışmada, farklı jeolojik özelliklere sahip üç 
farklı tünelde çalışma yapılmıştır. Bu tüneller 
Sapça, Üzülmez ve Mithatpaşa tünelleridir. 
Bu çalışmada tünelde ve yüzeyde titreşim 
ölçüm sonuçları sunulmakta ve sarsıntı 
sonuçlarının değerlendirilmesi için bazı gör-
gül ilişkileri önerilmektedir.

2 JEOLOJİ

2.1 Sapça Tüneli

Sapça tüneli Zonguldak'ın Ankara yönün-
den girişteki ilk tüneli olup şu anda mev-
cut tünele paralel ikinci tüp kazılmaktadır. 
Sapça Tüneli güzergâhı ve yakın çevresinde 
Alt Kretase yaşlı Kilimli formasyonu yüzey-
lenmektedir. İnaltı formasyonunun üzerine 
uyumlu olarak gelen Kilimli formasyonu, 
kumlu kireçtaşı, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, killi 
kireçtaşı ve marndan oluşmaktadır. Birimin 
rengi gri, kurşuni ve sarımsı bej renklidir. 
Tabakalar ince-orta kalınlıktadır. Sapça tünel 
güzergâhında Kilimli formasyonunun Sapça 
üyesi yüzeylenmektedir. Kumtaşı, kiltaşı, silt-
taşı ardalanmasından meydana gelen birim-
de az miktarda kumlu ve killi kireçtaşı sevi-
yeleri bulunur. Kumtaşı taneleri kuvars, glo-
koni, metamorfik kaya parçası ve magmatik 

kaya parçalarından oluşmaktadır. Genellikle 
gri ve yeşil renklidir (Anon, 2011a).

2.2 Üzülmez Tünelleri

Üzülmez 1, 2 Tünel güzergahı ve yakın çevre-
sinde Karbonifer (Namuriyen) yaşlı Alacaağzı 
Formasyonu yüzeylenmektedir. Alacaağzı 
formasyonu kömür damarlı şeyl, çamurtaşı 
ve kumtaşları, yeşil, kirli sarı, siyah renk-
li, kumtaşı-silttaşı-kiltaşı ardalanmasından 
oluşur. Üzülmez dolayında 5 m’ye kadar 
ulaşan denizel girdiler (karbonatlı) gözlen-
mektedir. Birim, sığlaşma ve karasallaşma 
sürecinin ilk belirtilerini gösterir. Yanal uza-
nımları fazla olmayan bir özellik gösteren, 
delta düzlüğü çökelleri olarak izlenmektedir. 
Alacaağzı Formasyonu, Zonguldak ve batısın-
daki mostralarda tektonik nedenlerle daha 
aktif alanlarda daha şistli yapıda görülür. 
Kumtaşları, kiltaşları ve silttaşları genellik-
le killi-karbonatlı bir çimento ile tutturul-
muş olup hava ile temasta birim kolaylıkla 
dağılgandır. Kiltaşı, laminalanma ile 1-3 cm 
katmanlaşma göstermesine karşın, silttaşları 
5-20 cm, kumtaşları ise 10 cm ile 2 m arasın-
da değişen tabakalanmalar göstermektedir. 
Tabaka yapıları olarak küçük ölçekli çapraz 
tabakalanma ve katmanlaşma, flaser tabaka-
lanma, paralel laminalanma ve katmanlaşma, 
merceksel katmanlanma, dalga rıpple çapraz 
laminalanma, teknesel katmanlanma, kaval 
yapısı, yük kalıbı, siderit konkresyonları, orga-
nizma yaşam izleri, bitki-kök izleri, gecikme 
çökelleri ve konkresyonlar görülmektedir 
(Anon, 2011b).

2.3 Mithatpaşa Tünelleri

Mithatpaşa tüneli Zonguldak ilinin güneyden 
kuzeye ulaşımını rahatlatacak 1540 m ve 190 
m uzunluğa sahip çift tüp açımına başlanan 
karayolu tünelleridir. Yaklaşık 1540 m açıla-
cak Mithatpaşa-2 tünelinin kuzey portalle-
rinden itibaren kazısı başlamış durumdadır. 
Tunel güzergahı boyunca Kozlu ve İnaltı 
formasyonları bulunmaktadır. Karbonifer 
(Westafaliyen) yaşlı Kozlu Formasyonu 
konglomera, kumtaşı, silttaşı, şeyl, kiltaşı ve 
kömürden ve İnaltı Formasyonu ise üst Jura–
alt Kretase yaşlı kireçtaşlarından oluşmakta-
dır. Bu çalışmada yapılan patlatma ölçümleri 
Mithatpaşa-2 tünelinin bir kısmı ust Jura 
– alt kretase yaşlı İnaltı Formasyonu içeri-
sinde yapılmıştır. Yer yer masif ve tabakalı 
gözlenen birim, havzada bulunan kireçtaşları 
arasında en yoğun karstlaşma oluşumunu 
göstermektedir. Bunun en önemli nedeni 
kireçtaşlarının oldukça saf bir dokuya sahip 
olmasıdır (Anon, 2011c). Yapılan gözlemler-
de kireçtaşları içinde bulunan boşlukların 
tamamıyla killi ve zemin malzemesiyle dolu 
olduğu ve mevcut çatlaklarda kalsit, kil dolgu 
varlığı belirlenmiştir. Özellikle tüneli portal 
kazısı hazırlıkları sırasında orta büyüklükte 

ÖzET 
Türkiye’de otoyolların iyileştirilmesi programı çerçevesi 
kapsamında, delme-patlama yöntemi kullanılarak 
Zonguldak ve yakın çevresinde bazı tünellerin 
yapımına başlanmıştır. Yazarlar inşa edilmekte olan 
Sapça, Üzülmez ve Mithatpaşa tünellerinde ve yakın 
çevrelerinde sarsıntı ölçümleri yapmaktadır. Bu 
çalışmada tünelde ve yüzeyde titreşim ölçüm sonuçları 
sunulmakta ve sarsıntı sonuçlarının değerlendirilmesi 
için bazı görgül ilişkileri önerilmektedir.

AbsTrACT 
Several tunnels in association of rehabilitating the inter-
city roadways in turkey have been excavated in zongul-
dak and its close vicinity using the drilling and blasting 
technique. the authors have been monitoring the blast-
ing-induced vibrations in several adjacent tunnels near 
at Sapça, Üzülmez ve Mithatpaşa tunnels. In this study, 
the outcomes of monitoring of vibrations in tunnels and 
at ground surface are presented and some empirical 
attenuation relations used for assessing the effects of 
blasting on the adjacent structures are proposed.
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çok sayıda karstik boşluklarla karşılaşılmıştır.

3. PATLATMA ÖLÇÜMLERİ

Tünel arınında yapılan patlatma sırasında 
genellikle paralel tünel de patlatma yapılan 
en yakın mesafede en az bir ölçüm alınmaya 
çalışılmıştır. İmkanlar ölçüsünde Sapça tüne-
linde tünel geçkisinin geçtiği ve yüzeyde bazı 
yerleşim amaçlı kullanılan evlerin bulunduğu 
bölgede de ivme ölçer ile tünel eksenine 
paralel, dik ve düşey yönde ivme ölçümleri 
alınmıştır. Yapılan ölçümler ve elde edilen 
sonuçlar bu bölümde sunulmaktadır.

3.1 İvme Ölçerler

Çalışmada kullanılan ivme ölçerler yazar-
lardan Aydan’nın özelliklerini belirlediği ve 
Japonya'da kaim ROHRM firması tarafından 
üretilen QV3-OAM tipi ivme ölçerlerdir. Bu 
cihaz 3 bileşeni ölçebilen ve şarj edildiğinde 
yaklaşık 2 gün tetiklenmesi halinde sürekli 
veri alabilen bir cihazdır. İvme ölçerin örnek-
leme aralığı en küçük 1 ms olup en yüksek 
2g'ye kadar ivme ölçümü yapabilmektedir. 
Ayrıca, tetikleme eşik ivmesini 10 gal’a indir-
gemek mümkündür. Kayıt süresi istendiği gibi 
seçilebilmektedir. Patlatmada ivme oluşumu 
genelde 5 saniye daha ilave sürede meyda-
na geldiği için bu çalışmada kayıt süresi 10 
saniye olarak seçilmiştir. Böyle bir seçim ile 
patlatma sonrası gecikmeli kayma düşmele-
rinden dolayı oluşan sarsıntıları kaydedilmesi 
mümkün olmaktadır.

3.2 Sapça Tüneli

Sapça tüneli 2. tüpü Zonguldak Ankara kara-
yolu üzerinde mevcut olan 568 m uzunluğun-
da mevcut tünele paralel olarak açılmaktadır. 
Bu bölümde tünelin Devrek tarafı girişinden 
açılan portal kısmında yapılan arın kazısına 
ait 4 adet patlatma ve yapılan ivme ölçümleri 
verilmiştir. Her bir arın patlatması sırasında, 2 
adet ivme ölçer kullanılmıştır. İvme ölçerler-
den biri patlatma yapılan arın hizasına denk 
gelecek şekilde mevcut tünel içinde beton 
tahkimat üzerine ve diğeri de mevcut tünel 
geçkisi ve konutlara yakın olacak şekilde 
yeryüzünde zemin ortamına yerleştirilmiştir 
(Şekil 1).

Şekil 1. Sapça tüneli patlatma ve ivme ölçer yerleri

Patlatma sonucu (1 no.lu) mevcut tünelde ve 
yeryüzünde elde edilen en yüksek ivme kayıt-
ları ve değerleri sırasıyla Şekil 2 ve Çizelge 
1’de sunulmuştur.

Şekil 2. Sapça tüneli 1 no.lu patlatma ile ölçülen ivme kayıtları

Gecikme başına 6-12 kg arasında patlayıcı 
madde kullanılan patlatmalarda tünel içinde 
ve yüzeyde titreşimden kaynaklanabilecek bir 
hasar oluşu gözlenmemiştir. Çizelge 1 de veri-
len ivme kayıtları incelendiğinde hasar eşik 
değerlerinin altında kaldığı anlaşılmaktadır. 
İncelenen tüm durumlarda patlatma arını-
na yakın konumda paralel mevcut tünelden 
alınan ivme kayıtlarına bakıldığında tünel 
eksenine dik konumda ölçülen ivmenin en 
büyük bileşen olduğu ölçülmüştür. Bu da 
patlama sırasında oluşan en büyük yer değiş-
tirme yönünün tünel eksenine dik doğrultuda 
oluştuğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, tünel 
eksenine dik doğrultuda ölçülen ivme, tünel 
doğrultusuna paralel ölçülen ivmeden 1.5-3 
kat daha fazladır.

Çizelge 1. Sapça tüneli patlatmaları ile elde edilen en büyük 

ivme değerleri

3.3 Üzülmez Tüneli

Çift tüp olarak imal edilen Üzülmez Tünelleri, 
Devrek-Zonguldak yolunda sol tüpte Km 
30+373.2 de; sağ tüpte Km 30+400 de baş-
lamaktadır. Sol tüpte yaklaşık 44.58 m kot-
larında tünele girerek 592.6 m uzunluğun-
da %-1,64 eğimle yaklaşık 33.1 m kotunda 
tünelden çıkmaktadır. Aynı şekilde sağ tüpte 
yaklaşık 44.54 m kotlarında tünele girerek 
590 m uzunluğunda %-1,62 eğimle yaklaşık 
33.5 m kotunda tünelden çıkmaktadır. Devrek 

yönü tünel portalleri ve tünel arınından görü-
nüm Şekil 3’te gösterilmiştir. Tünel geçkisi-
nin genel yönelimi B-D yönündedir. Üzülmez 
tüneli sol tüpünün boyuna kesiti ise Şekil 4’te 
gösterilmektedir.

Şekil 3. Üzülmez tüneli portalleri ve arından görünümler

Şekil 4. Üzülmez tüneli sol tüp boyuna kesiti (Anon, 2011b 

değiştirilerek)

Üzülmez tünellerinde 25 Mayıs 2013 ve 19 
Temmuz 2013 tarihlerinde iki ayrı patlatma 
ölçümleri yapılmıştır. Bundan sonraki kısımda 
sırasıyla 1. ve 2. patlatma ölçümleri olarak anı-
lacaktır. Bu ölçümlerde ivme ölçerlerin tama-
mı tünel içine yerleştirilmiştir. İvme ölçerler 
sıkılama işlemi yapılmış kaya saplaması pla-
kalarının üstlerine kuvvetli çift taraflı yapıştı-
rıcı bant yardımıyla sabitlenmiştir.

3.3.1 Birinci patlatma ölçümü

Bu patlatmada Şekil 5’te gösterildiği gibi 
yerleştirilen toplam 6 adet ivmeölçer ile pat-
latma titreşimleri eş zamanlı kaydedilmiştir. 
Bu patlatmada toplam 100kg patlayıcı madde 
kullanılmış olup gecikme başına düşen patla-
yıcı madde miktarları 2-10 kg arasında deği-
şiklik göstermektedir.

Şekil 5. İvme ölçerlerin konumu ve görünümleri

Her bir ivme ölçerden alınan en büyük ivme 
değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. Patlatma 
yapılan arından uzaklaştıkça, paralel tünelde 
ölçüm yapılan noktalarda elde edilen tünel 
doğrultusuna paralel ve dik ivme bileşen-
leri hemen hemen yakın sonuçlar vermiştir. 
Patlatma noktasına en yakın olan 2 no.lu 
ivme ölçerden yaklaşık 1g civarında yüksek 
ivme oluştuğu gözlemlenmiştir. Buna kar-
şılık gelen tünelin diğer yan duvarlarında 
5 no.lu ivme ölçerden elde edilen değerin 
bunun yaklaşık 1/4’ü değerlerinde oluşmuş-
tur. Patlatma yapılan tünelin girişinden 14 m 

içeriye yerleştirilen 1 no.lu ivme ölçerden ise 
çok yüksek ivme değerleri alınmıştır. Bunun 
olası sebebi patlatma ile oluşan şok basıncın 
tünel ağzında birden serbest ortama çıkması 
sırasında oluşan titreşimlerden kaynaklanma-
sıdır. Patlatma sırasında ivme ölçerlerden elde 
edilen tünel ekseni doğrultusunda ölçülen 
ivme kayıtlarına örnek Şekil 6’ta verilmiştir.

Çizelge 2. Üzülmez tüneli birinci patlama sonucu elde edilen 

en büyük ivme değerleri (xg)

Ölçüm 1 2 3 4 5 6 

doğrultusu 

Tünel 2.56 1.03 0.15 0.028 0.22 0.12 

eksenine 

paralel 

Tünel 1.40 1.01 0.21 0.040 0.19 0.11 

eksenine  

dik 

Düşey 1.46 0.81 0.10 0.022 0.30 0.22

Şekil 6. Tünel ekseni doğrultusuna paralel ivme ölçümler

3.3.2 İkinci patlatma ölçümü

Bu patlatmada toplam 2 adet ivmeölçer ile 
patlatma titreşimleri eş zamanlı kaydedilmiş-
tir (Şekil 7).Her bir ivme ölçerden alınan en 
büyük ivme değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. 
Patlatmada toplam 121,5kg patlayıcı madde 
kullanılmış olup gecikme başına düşen pat-
layıcı madde miktarları 3-13 kg arasında 
değişiklik göstermektedir.

Şekil 7. İvme ölçerlerin konumu.

Çizelge 3. Üzülmez tüneli ikinci patlama sonucu elde edilen en 

büyük ivme değerleri (xg)

Ölçüm doğrultusu 1 2

Tünel eksenine paralel 0.39 0.43

Tünel eksenine dik 0.75 0.81

Düşey 0.76 0.35

Burada da benzer şekilde tünel eksenine 
dik doğrultuda oluşan en büyük ivme değeri 
tünel eksenine paralel doğrultuda oluşan 
ivme değerinin yaklaşık 2 katı büyüklükte 
olmuştur.

3.4 Mithatpaşa Tüneli

Zonguldak Merkez ile batısı arasındaki bağ-
lantıyı güneyden kuzeye doğru bağlayacak 
olan tünellerin İkinci Makas Kavşağı ile 
Bağlık-Uzunkum arasında yapımına başlan-
mıştır. Tünellerin uzunluğu 1600 m olacaktır. 
Tünellerin kazısına Bağlık bölgesinden baş-
lanmıştır. Hakim kaya birimi olarak kireçtaşı 
olup, portallerin kazısında büyük bir mağara 
ile karşılaşılmıştır. Sol tüpte tünel girişinden 
14 m mesafede yapılan patlatma sırasında 
paralel tünel içinde iki adet ivmeölçer ile 
ölçüm yapılmıştır (Şekil 8). Patlatma sırasında 
toplam 192 kg patlayıcı madde kullanılmıştır. 
Bir seferde en az 10 kg ve ençok 25 kg pat-
layıcı madde kullanılmıştır. Patlatma öncesi 
ve sonrası arın görünümü de Şekil 9’da veril-
miştir.

Şekil 8. İvme ölçerlerin konumu

a. patlatma öncesi

b. patlatma sonrası

Şekil 9. Tünel arınından görünüm

Her bir ivme ölçerden alınan en büyük ivme 
değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. Patlatma 
noktasına ve tünel girişine en yakın olan 
2 no.lu ivme ölçerde yaklaşık 1g civarında 
yüksek ivme oluştuğu gözlemlenmiştir. Bunun 
olası sebebi patlatma ile oluşan şok basıncın 
tünel ağzında birden serbest ortama çıkması 
sırasında oluşan titreşimlerden kaynaklan-
masıdır. Daha önceki incelenen durumlara 
benzer şekilde bu ölçümde de tünel eksenine 
dik doğrultuda oluşan en büyük ivme değeri 
tünel eksenine paralel doğrultuda oluşan 
ivme değerinin yaklaşık 2 katı büyüklükte 
olmuştur (Şekil 10). Bu patlama sonucunda 
patlatma yapılan tünelin palyesinden büyük 
bir kaya bloğu hareketlenmiş ve tünel girişi-
nin hemen üstündeki basamakta durmuştur 
(Şekil 11).

Çizelge 4. Mithatpaşa tüneli ikinci patlama sonucu elde edilen 
en büyük ivme değerleri (xg).

Ölçüm doğrultusu 1 2

Tünel eksenine paralel 0.20 0.60

Tünel eksenine dik 0.43 1.13

Düşey 0.36 1.55

4. SARSINTI SONUÇLARININ 
DEĞERLENDİRMESİ

Yazarlar patlatma sırasında meydana gelen 
sarsıntıların kazılan, paralel tüneller ve yüzey-
deki etkilerini bu kısımda incelemektedir. 
Sarsıntıların etkileri üzerine değişik görgül 
ilişkiler sunulmuş olup bunların büyük bir 
kısmı tane hızının azalım ilişkilerini kapsa-
maktadır (Dowding, 1985; Hendron, 1977; 
Northwood vd., 1963; Siskind 1980; Toenen 
ve Windes, 1942). Yapılar üzerindeki hasarlar 
ve insanların patlatmaya karşı hassasiyeti 
için tane hızını esas alan bazı ölçütler USBM 
tarafından geliştirilmiştir (Thoenen ve Windes, 
1942). İvmeyi esas alan benzer ilişkilerde 
mevcuttur (Dowding 1985).
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a. tünel eksenine paralel

b. tünel eksenine dik

c. düşey

Şekil 10. Sol Tüp Arından 4.8 m geriye yerleş-
tirilen 2 nolu ivme ölçer

Şekil 11. Patlatma sonrası sol tüp tüneli portal şevleri üstüne 

üst yamaçtan yuvarlanarak düşen kaya bloğu

Yazarlar patlatma sırasında ivme ve hız azalım 
ilişkisi için üç fonksiyonun birleşiminden olu-
şan bir görgül ilişki önermişlerdir (Aydan vd. 

2013). Bu çalışmada aynı tür bir fonksiyonun 
kullanımı hem hız hem de ivme için düşünül-
müş ve genel olarak aşağıdaki gibi verilmiştir.

    (1)

burada  ve W sırasıyla ortamın elastik dalga 
yayılım hızı (m/s), patlatma noktasından uzak-
lık (m) ve patlayıcı miktarı (kgf) olup ivme 
ve hızın birimleri ise gal (cm/s2) ve kine 
(cm/s)’dır. Yazarlardan Aydan’ın 2012’deki 
önerisine göre yukarıdaki fonksiyonun spesi-
fik durumu aşağıdaki gibi verilebilir:

  (2a)

  (2b)

  (2c)

İvme ve hız için katsayılar  ve c’nin değerleri 
aynı tünel içi, paralel tünel içi ve yüzeydeki 
etkileri için Çizelge 5’te verilmiştir. Özellikle 
yüzey etkisi düşünülürken yeryüzünün serbest 
sınır koşulu olmasından dolayı kaya içindeki 
sarsıntı olgusu kaya içindeki sarsıntıya göre 
en az iki katı olacaktır.

Çizelge 5. Değişik koşullar için hız ve ivme fonksiyonlarının 
katsayıları

Katsayı Tünel içi Bitişik Tünel Yeryüzü

 İvme (gal) Hız (kine) İvme (gal) 
 Hız (kine) İvme (gal) Hız(kine)

 4000 140 2000 80 6000 200

a 4600 4600 4600 4600 4600 4600

b 240 240 240 240 240 240

c 100 120 120 100 100 120

5 SONUÇLAR

Bu çalışmada Zonguldak çevresinde açılan 
tünellerde yapılan patlatma ölçümleri ve 
değerleri verilmiştir. Patlatma yapılan kazı 
arınına en yakın konumlu paralel tüneller-
de yapılan ölçümlerde tünel eksenine dik 
doğrultuda oluşan en büyük ivme değeri 
tünel eksenine paralel doğrultuda oluşan 
ivme değerinin yaklaşık 2 katı büyüklükte 
olmuştur. Ayrıca bu çalışmada incelenen her 
üç tünel için ivme ve hız azalım ilişkileri için 
patlatma yapılan tünel, paralel tünel ve yeryü-
zü için katsayılar belirlenmiştir. Elde edilen bu 
katsayıların sahada yapılacak ilave ölçümlerle 
güncellenmesi çalışmanın sonraki aşamaları-
nı oluşturacaktır.
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Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesi (2. Etap) 
Vezirhan-İnönü (Kesim 2) Yapım İşleri 
kapsamında; T-24 tünel girişi ile 24 No’lu 
viyadük arasında kalan bölümlerdeki şevlerin 
ıslah çalışmaları ve aç-kapa tünel işleri 
alt yüklenici olarak Esa İnşaat tarafından 
üstlenilmiştir. 

V 24 Viyadüğü ve T 24 Tüneli girişi arasındaki 
550 m’lik bölüm; Eskişehir Bilecik yolu 
güzergahı üzerinde Bozüyük ilçesinin 
yaklaşık 25 km kuzeyindedir. Bilecik iline 8 
km mesafededir.

T 24 Tüneli girişi

Genel Jeoloji

Adapazarı, Bilecik ve kısmen Eskişehir il 
sınırları içerisinde, kuzeyde Kuzey Anadolu 
Fay zonu ile güneyde Orta Sakarya vadisi 
arasındaki alanı kapsayan pafta içerisinde, 
Armutlu-Elmacık- Arkotdağ zonu ile Sakarya 
zonu ve temci birimlerine ait litolojiler ile 
örtü birimleri yüzeylemektedir.

Yerel Jeoloji

Faaliyet alanı ve yakın çevresinde yer alan 
jeolojik birimler yaşlıdan gence doğru 
aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Yenipazar Formasyonu İçindeki Bloklar (JKk, 
gg) : Yenipazar formasyonu içinde, onun 
çökelimi sırasında sedimenter tektonik 
süreçlere bağlı olarak havzaya çekim 
kaymalarıyla aktarılmış Bilecik kireçtaşı ve/
veya Soğukçam formasyonuna ait olistolitler 
(JKk), metamorfik temele ait gnays ve granitler 
(gg) bloklar halinde bulunmaktadır.

Bayırköy Formasyonu (Jba): Kırmızı, yeşilimsi 
gri, kahverengimsi renkli, ince-orta-kalın 
tabakalı ve/veya masif, bol çapraz tabakalı 
arkoz ve subarkozik kumtaşları formasyonun 
egemen kaya türüdür. Konglomera, çamurtaşı, 
silttaşı ve şeyl gibi diğer detritik kayaçlar istifte 
ara katkılar olarak görülmekle birlikte, yer 
yer de hakim kaya türlerini oluşturmaktadır. 
Bayırköy formasyonu tabanında yoğun olarak 
ve düzensiz tane boyu dağılımlı, köşeli ve 
iri boyutlu (2 cm-40 cm) konglomeralar 
görülmektedir.

Bayırköy formasyonunun kalınlığı değişken 
olup, en fazla 700 m kalınlıkta istifler 
oluşturmaktadır. Birim altta kendinden yaşlı 
litolojiler üzerinde uyumsuz olarak yer alır. 
Üstte Bilecik kireçtaşı tarafından paralel 
uyumsuzlukla örtülmektedir.

Sarıcakaya Granitoyiti (Csg): Birim, inceleme 
alanının güneyinde Söğüt, Küre, İnhisar 
ve Akköy arasında ve Küplü civarında 
yüzeylemektedir. Sarıcakaya granitoyiti, 
granit ve granodiyorit kompleksinden oluşur. 
Egemen kaya türü granodiyorittir.

Granodiyoritler kırmızı-pembe ve yeşil renkli 
olup, iri ve ince tanelidir. Plajiyoklaz, kuvars, 
ortoklaz ve hornblendden oluşur. Biyotit ve 
titanit içerir. Genel olarak hipidiyomorfik 
granüler dokuludur.

Gökçekaya Metamorfitleri (PTRg): Karakaya 
grubu içerisinde klorit-serisit şist, fillat, 
metabazik lav, kalkşist ve mermer vb. 
kayatürleri Gökçekaya metamorfîtleri olarak 
ayırtlanmıştır. Sedimanter ve bazik volkanik 
kayaç ardalanmalı istifin, yeşilşist fasiyesinde 
metamorfızmaya uğraması ile oluşmuş sleyt, 
metakumtaşı, metakonglomera, metatüf, albit-
glaukofanşist, albitklorit-aktinolit-epidol-
muskovit-kalkşist, kuvarsşist, klorit-serisit 
şist, fıllit, grafıtşist, metabazik lav, metatüf, 
kuvars-albit-granat, klorit-epidot-muskovit 
şist içermektedir. 

Permiyen (Pk) Yaşlı Kireçtaşı Blokları: 
Karatepe formasyonu içerisinde değişik 
boyutta kireçtaşı blokları yer almaktadır.

Bilecik Kireçtaşı (JKb): Birim beyaz, krem, gri 
ve pembemsi renklerde, orta-kahn katmanlı, 
yer yer masif görünümlü kireçtaşların dan 
oluşmaktadır. İstif alt düzeylerde kumlu 
kireçtaşı, orta seviyelerde mercan ve 
alglerin yoğun olarak görüldüğü resifal 
karakterli, daha üstte ise ince taneli mikritik 
kireçtaşlarından oluşmaktadır. Arazide dik 
yamaçlar oluşturan, sert, bol kırık ve çatlaklı 
Bilecik kireçtaşlarında, karstik yapılar ve 
mostra yüzeylerinde günlenme ve erime 
yapıları yoğun olarak görülmektedir.

Bilecik kireçtaşı, Bilecik civarında daha kalın 
istif oluştururken, doğuya doğru yanal ve 
düşey yönde Soğukçam formasyonu ile 
geçişlidir. Formasyonun ortalama kalınlığı 
250-300 m. civarındadır. Birim altta Bayırköy 
formasyonu ile paralel uyumsuz, üstte 
Soğukçam formasyonunun olmadığı yerlerde 
Yenipazar formasyonu tarafından açısal 
uyumsuzlukla örtülmektedir.

Yenipazar Formasyonu (Kye): Yenipazar 
formasyonu değişik yerlerde değişik 
özellikler sunduğundan, tip kesit yeri 
vermek olanaksızdır. Birim inceleme alanının 
güneyinde Bedi (Üzümlü)-Karahasanlar-

Teyran köyleri, kuzeyde Taraklı civarında 
ve Hacıyakup-Kızılöz köyleri arasında 
yüzeylemektedir.

Yenipazar formasyonu genel olarak grimsi 
yeşil renkli, ince-orta tabakalı kumtaşı-
şeyl ardalanması ile yeşil ve kahverenkli 
volkanit, yeşil renkli marn ve beyaz, bej, 
kırmızı, pembe renkli, ince tabakalı mikritik 
(pelajik-yarı pelajik) kireçtaşı ve az miktarda 
konglomeralardan oluşmaktadır.

Yenipazar Formasyonu İçindeki Bloklar (JKk, 
gg) : Yenipazar formasyonu içinde, onun 
çökelimi sırasında sinsedimenter tektonik 
süreçlere bağlı olarak havzaya çekim 
kaymalarıyla aktarılmış Bilecik kireçtaşı ve/
veya Soğukçam formasyonuna ait olistolitler 
(JKk), metamorfik temele ait gnays ve 
granitler (gg) bloklar halinde bulunmaktadır. 
Formasyon içerisine Bilecik kireçtaşı, gnays 
ve granit bloklarının getirimi, Senomaniyen-
Türoniycn yaşlı Üzümlü üyesinin çökelimi 
esnasında ve hemen öncesinde yoğunluk 
kazanmıştır. Ayrıca, Koniasiyen-Kampaniyen 
döneminde çökelmiş olan Değirmenözü 
içinde de Bilecik kireçtaşından türeme 
monojenik olistostromal konglomeralar 
bulunmaktadır.

Güvenç Formasyonu (Teg): Altta çakıllı 
kumtaşlarıyla başlayan birim, üste 
doğru kireçtaşı-marn ardalanmasına 
dönüşmektedir. Kireçtaşları sarımsı-boz 
renkli, sıkı tutturulmuş, sert, köşeli kıtıklı 
olup Nummulites, Discocyclina, alg ve lamelli 
kavkı kırıkları içerir. Üst kesimler konglomera 
ve volkanik ara katkılı birim, sarımsı, yeşilimsi 
gri, gri, bej ve alacalı renkli, ince-orta tabakalı 
kumtaşı-şeyl nöbetleşmesi şeklinde devam 
eder. Kumtaşları sıkı tutturulmuş, sert, sparit 
çimentoludur. Yer yer kalın tabakalı ve 
masif görünüşlü türbiditik ve olistostromal 
konglomera düzeyleri kireçtaşı, serpantinit, 
magmatit çakılları içerir. Volkanitler dasitik, 
andezitik ve bazaltik lav, tüf ve aglomeralardan 
oluşur.

Gemiciköy Formasyonu (Temg): Konglomera, 
kumtaşı çamurtaşı ardalanmasından oluşan 
Gemiciköy formasyonu kırmızı, turuncu, boz 
renkli, orta-kalın tabakalıdır. Konglomeralar 
körü boylanmış ve gevşek tutturulmuştur.

Kumtaşları kaba dokulu olup orta boylanmak, 
oldukça sert ve yanal yönde devamsızdır. Yer 
yer çapraz, tabakalarıma gösterir. Kireçtaşları, 
beyaz-boz renkli, orta-kalın tabakalı, ince 
dokulu, sert, seyrek fosilli mikrit, dismikrit 
karakterdedir. Gemiciköy formasyonu altta 
Güvenç formasyonu ile paralel uyumsuz üstte 
Kuvaterner yaşlı birimler tarafından açısal 
uyumsuz olarak örtülür. Birim yaklaşık 225 m. 
kalınlık gösterir.

anKara İStanBUl HıZlı trEn ProjESİ vEZİrHan 

İnönü şEv KaZıSı vE aÇ-KaPa tünEl KaZıSı

anKara iStanbul HigH SPEEd train ProjEct: VEzirHan-

inonu cut and coVEr tunnEl and SloPE ExcaVation

ESA construction company was granted as a sub contractor for the excavation of cut and cover tunnel and slopes 
located in Vezirhan-Inonu within the context of the second part of Ankara-Istanbul High Speed Train Project. 

After the excavation of 550 meter slope, landslides occured in the north part with the dimensions of 50 to 30 meter 
slip circle. 

Geotextiles and shotcrete are used for the lining of the cut and cover tunnel. The Company filled the above of the 
tunnel with a thickness of 1.5 m. 

oNur soYLu

ŞANTİYE ŞEfİ, EsA İNŞAAT
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Ilıcadere Volkaniti (Tmı): Gri, siyah, kırmızı, 
kahverengi renklerde, masif, bloklu, cüruf 
biçimlerinde görünen lavlar, bazalt ve bazaltik 
andezit türündedir. Genel olarak porfirik ve 
hiyalopilitik dokulu, plajiyoklas, piroksen ve 
olivin fenokristalli olan birimin boşlukları 
ikincil olan silisçe doldurulmuştur. Aglomeralar, 
san, kırmızı, gri ve kahverenginin değişik 
tonlarında olup, bazen küçük blok ve çakılların 
sarı renkli tüfle, bazen de iri blokların gri renkli 
tüfle tutturulmasından oluşmuş, tabakalı veya 
yığışım biçiminde gözlenir.

Alüvyon (Qal):Akarsu yataklarında, eski 
çukurluklar üzerine gelişmiş düz alanlardaki 
çakıl, kum, çamur çökelleridir.

Heyelan Bölgesinde Yapılan Çalışmalar

Bölgede temel kaya birimi Permiyen-Triyas 
Yaşlı Karakaya grubu içerisinde klorit-serisit 
şist, fillat, metabazik lav, kalkşist ve mermer vb. 
kaya türleri içeren Gökçekaya metamorfîtleridir.

Metamorfik birimlerin eklem sıklığı az çatlaklı-
kırıklıdan parçalanmışa kadar değişirken, 
ayrışma durumu tazeden tamamen ayrışmışa 
kadar değişmiştir. Sondajlardan alınan karotlar 
üzerinde yapılan değerlendirmeye göre karot 
yüzdesi %5-100 arasında, RQD değeri ise 
%0-97 arasındadır.

ESA İnşaat tarafından 550 metrelik alanda şev 
imalatına başlanmış, ancak imalat sırasında 
heyelanlar oluşmuştur. Çalışma alanı kuzey 
yamacında yaklaşık uzunluğu 50 m, genişliği 
30 m olan rezidüel şist zeminde oluşmuş 
kayma dairesi tespit edilmiştir. Heyelanın üst 
tanzimi yapılmış olmasına rağmen alttaki 
kayma nedeniyle yukarıdaki püskürtme 
beton kaplamada patlamalar ve çatlaklarla 
oluşmuştur ve beraberinde yukarıdaki 
malzemenin hareketi gözlenmiştir. Oluşan 
heyelanların ıslahı ve uzun vadede işletme 
güvenliğinin sağlanması amacı ile bölgede 
projelendirme çalışmaları amacı ile dört 
lokasyonda toplam 189 m jeoteknik amaçla 
sondaj kuyusu açılmış olup, kayma düzlem 
yada düzlemlerinin tespiti, hareketin yönünü 
ve hızının net olarak belirlenmesi amacı ile 
söz konusu dört kuyuya da inklinometre 
borusu yerleştirilerek periyodik ölçümler 

alınmıştır. İnklinometre okumaları sonucunda 
SK_3 ve SK_4 nolu kuyularda meydana gelen 
deplasmanlardan kayma dairesi yaklaşık 
olarak belirlenmiştir.

Heyelan Bölgesi

Elde edilen veriler ile proje çalışmaları 
tamamlanarak imalatlara başlanmıştır. 
Proje uyarınca 1/1 ve 2/1 (Yatay/Düşey) şev 
geometreleri önerilmiştir. Şev yüzeyleri çift kat 
hasır çelik ve 15-20 cm kalınlığında püskürtme 
beton ile desteklenmiştir. Ayrıca tespit 
edilen kayma düzlemleri ve geçilen birimin 
özellikleri göz önüne alınarak şev stabilitesinin 
sağlanması amacı ile 32 mm çapında 12 ve 
18 metre uzunluğunda zemin çivisi imalatları 
önerilmiştir. Bununla birlikte ray kotunun 
altında tespit edilen kayma dairesinin kısa 
ve uzun vadede duraylılığının sağlanması 
amacı ile 220 adet çift sıra değişken boylarda 
forekazık önerilmiştir. Ardından ise tüm 
sistemin duraylılığının sağlaması ve depremli 
uzun dönem sorunlarının olmaması amacı ile 
Aç-Kapa tünel yapısı önerilmiştir.

Püskürtme Beton Uygulaması

İmalatlar öncelikle forekazık kotuna kadar şev 
kesim, hafriyat, püskürtme beton, zemin çivisi 
imalatı şeklinde yapılmış, birimin aşırı dağılgan 
ve kendini tutmayan yapısı da dikkate alınarak 
projede öngörülen imalat adımlarına harfiyen 
uyulmaya çalışılmıştır. Zemin çivisi imalatı 
amacı ile yapılan delgi sonrasında oluşturulan 
kuyuda göçmeler meydana gelmiştir. Bunun 
önlenmesi ve zemin çivisi imalatın hızlı bir 
şekilde yapılması amacı ile delgi ekibi ile 
imalat ekibi koordineli çalışmış, delgi ile imalat 
arasında minimum sürenin geçmesine özen 
gösterilmiştir. Bu doğrultuda 12 metre zemin 
çivisi imalatları sorunsuz bir şekilde yapılırken 
18 metre zemin çivisi imalatlarında zaman 
zaman sorunlar yaşansa da bu sorunlarda 
koruyucu kılıflar kullanılarak aşılmıştır.

Forekazık kotuna gelindiğinde kazı ve destek 
imalatları kazıksız bölgeye kaydırılmış, ilk 
sıra forekazık imalatı projede öngörüldüğü 
şekilde yapıldıktan sonra ikinci sıra kazıklarda 
ana kayaya öngörülenden erken ulaşılması 
neticesinde farklı boylarda kazık imalatları 

yapılmış ve tüm kazıklar başlık kirişi ile 
birleştirilmiştir. 

Tüm imalat adımları ray üst kotu seviyesine 
geldiğinde işin aciliyeti de düşünülerek 3 
adet aç-kapa tünel kalıbı ile çalışmalara 
başlanmıştır. Yapılan planlamalar sayesinde 
bir ano (12 metre) aç-kapa tünel imalatı 
yapım süresi 3 güne kadar indirilmiştir. 
Aç-kapa tünel imalatının ardında tünel üzeri 
keçe-mebran-keçe ile kapatılmış, üzeri ise 
püskürtme beton ile kapatılarak geri dolgu 
işlemine hazırlanmıştır. Aç-kapa tünel üzerine 
projede öngörülen nitelikte dolgu malzemesi 
ile 1,5 metre dolgu ile doldurularak imalatlar 
tamamlanmıştır.

Aç-Kapa Tüneli

İş kapsamında toplam 633.350,26 m3 kazı, 
4.987 m forekazık, 38.100 m zemin çivisi, 
11.595,56 m3 püskürtme beton, 406 m 
aç-kapa tünel yapılarak idareye teslim edilmiş 
olup, Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi 
kapsamında 25 Temmuz 2014 tarihinde 
hizmete (yolcu taşımaya) başlamıştır.

Projede Esa İnşaat'a ait makine ekipman 
listesini özetleyecek olursak; 5 adet çeşitli 
tonajlarda paletli ekskavatör, 20 adet çiftçeker 
damperli kamyon, 1 adet lastikli yükleyici, 
1 adet jcb, 1 adet püskürtme beton robotu 
(Tünelmak), 2 adet 90 tonluk mobil teleskop 
bomlu vinç, 3 adet tünel çelik kalıbı, 2 adet 
üst kalıp, 2 adet dizel kompresör, 1 adet 
enjeksiyon makinesi kullanılmıştır. Projede 
görev alan ekibin dağılımı da 1 adet şantiye 
şefi, 2 adet saha mühendisi, 4 adet formen, 1 
adet muhasebeci, 20 adet kamyon şoförü, 42 
adet demir ve kalıp beden işçileri olmak üzere 
toplam 70 kişi projede görev almıştır.

Bu çalışmada desteklerinden ötürü TCDD 
İkinci Demiryolu Grup Müdürlüğü’nden grup 
müdürü Kenan Oğul ile kontrol şefliğinden 
Cevat Kandemir, Evren Poşluk ve Şakir Uğuz’a 
Esa İnşaat olarak teşekkürlerimizi sunarız.
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Japon Hitachi Zosen firması tarafından üretilen dünyanın en büyük çaplı 
Tünel Açma Makinesi ünvanına sahip olan Bertha isimli pasa basınçlı 
(EPB) TBM için bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle eyaletinde Alaska Yolu Viyadük ve 
Karayolu Tünel Projesi için Hitachi Zosen firması tarafından Japonya’nın 
Osaka şehrinde, tersaneler bölgesindeki tesislerde üretilen Bertha, 
Aralık 2013 tarihinden itibaren kazılarını durdurmuş vaziyette.

Aralık 2013 itibariyle 305 m’lik kazı yapmışken, Bertha’nın artan bir 
mukavemetle karşılaştığı, makinenin ilerlemesinde belirgin bir düşüş 
olduğu ve bant konveyördeki pasa hacminde azalma olduğu tespit 
edilmişti. Bu nedenle 7 Aralık günü Bertha’nın durdurlmasına karar 
verilmişti. Yapılan çalışmalarda makinenin ön tarafında metal yapılar 
tespit edilmişti. Çelik borulardan oluşan bu metal yapıların 2001 yılın-
da meydana gelen depremin ardından araştırma yapmaya başlayan 
jeologların yeraltı suyunun hareketlerini daha iyi anlayabilmeleri için 
2002 yılında yapılan sondajlardaki muhafaza boruları olduğu belirlendi. 
Alaska Yolu Viyadüğü civarında bulanan bu çelik boruların varlığı proje 
kazıları sırasında atlanmış, makinenin ağır hasar almasına ve projenin 
duraklamasına neden olmuştu (Şekil 1).

Bugünlerde Bertha’ya ulaşabilmek ve bakım onarım çalışmalarına baş-
layabilmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Müteahhitlik işlerini 
yürüten Seattle Tunnel Partners firması kurtarma çalışmaları için bir 
program belirledi. Bu programa göre; kurtarma operasyonun tamam-
lanmasının ardından Bertha’nın kazıya tekrar başlamasıyla bölgede 
oturmaların meydana gelebileceği öngörülmüştür. Bu nedenle ilk etap-
ta, Alaska Yolu Viyadüğü’nde ve hemen yanı başındaki binalarda meyda-

na gelebilecek oturmaları önlemek amacıyla Bertha’nın şuan beklemek-
te olduğu bölgede yeraltı duvarları inşa edilmiştir (Şekil 2). Şekil 2’de 
belirtilen kırmızı şerit, Bertha’nın kazı doğrultusunu göstermektedir. 

TBM’in sağında ve solunda yeraltı duvarı oluşturulurken kolonlar arası-
na özel harç enjeksiyonu yapılmıştır. Bu harç sayesinde zemin duraylılığı 
sağlanırken oluşturulacak kurtarma alanından suyun uzak tutulması 
sağlanacaktır. Programa göre enjeksiyon işleri Mayıs 2014 tarihinde 
tamamlanmıştır. Yan duvarlardaki işlerin tamamlanmasının ardından 
makine kalkanının hemen arkasında harç enjeksiyonu ile geçirimsiz bir 
duvar oluşturulmuştur (Şekil 3). Kalkan arkasında oluşturulan bu duvar 
ile açılan alana dışarıdan gelecek suların önlenmesi planlanmıştır. Bu 
işlemler de yine programa göre Mayıs 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Müteahhit firma Seattle Tunnel Partners ekipleri, Bertha’ya ulaşabile-
cekleri kurtarma alanı oluşturmak için beton kolonlarla dairesel bir alan 
inşa ettiler. Genişliği 24,4 m, derinliği de 36,6 m olan dairesel alanın 
oluşturulmasında ilk etapta 73 adet kolon tasarlanmış, daha sonra 11 
kolon daha ilave edilerek toplam 84 adet kolon inşa edilmiştir. Standart 
kolonlar yerine daha geniş çaplı kolonlar tasarlanmıştır. Birbirlerine 
kenetlenmiş halde inşa edilen geniş kolonlar sayesinde başka bir 
tahkimat ünitesine ihtiyaç duyulmamıştır. Böylelikle TBM harekete geç-
tiğinde bu beton duvarı kazarak rahatlıkla geçebilecek ve oluşturulan 
kurtarma alanına ulaşabilecektir (Şekil 4). Ağustos ayı içerisinde geniş 
kolonların imalatına devam edilmektedir.

Beton kolonlardan oluşan dairesel duvar oluşturulduktan yeraltı su 
seviyesini düşürmek için kurtarma alanı çevresinde kuyular inşa edile-
cektir. Bu sayede TBM, zemini ve betonu daha kolay kazarak kurtarma 
alanına ulaşabilecektir. TBM kazıya başlamadan önce dairesel alan 
yüzeyden kazılmaya başlanarak içindeki toprak uzaklaştırılacak. Taban 

bölüme beton bir yastık inşa edilerek bakım ve onarım sırasında TBM’in 
üzerinde durabileceği bir yapı inşa edilmiş olacaktır.

Kurtarma operasyonlarına ve imalatlara devam edilirken bir yandan iş 
programına bağlı olarak diğer işlemler de yürütülmektedir. Bu faaliyet-
leri şu şekilde sıralayabiliriz;

� Yeni ana rulman yatağı gemiyle Seattle’a ulaşmış durumdadır. 
İhtiyaç duyulduğu vakit geldiğinde (sonbahar ayları planlanıyor) 
ana rulman yatağının kurulum işlerine başlanacak.

� Yeni dış sızdırmazlık halkası, itme sızdırmazlık halkası ve bazı rul-
man parçaları gibi malzemeler yeniden üretiliyor. Üretimin tamam-
lanmasının ardından Hitachi Zosen firması tarafından bu parçalar 
gemiyle Seattle’a gönderilecek.

�  Yaklaşık 300 tonluk paletli bir vincin kurulumu tamamlanacak. Bu 
vinç 600 tonluk bir başka paletli vincin kurulmasına yardım edecek. 
Her iki vincin parçaları Eylül ayında Seattle’a ulaşacak ve ardından 
kurulum işlerine başlanacak.

�  600 tonluk vinç ise 2.000 ton ağırlığındaki modüler kule vincin 
kurulumunda kullanılacak. Modüler kule vinç yeryüzünde kurtarma 
alanı üzerine kurularak, TBM’in en geniş ve ağır parçalarının yuka-
rıya çıkarılmasında kullanılacaktır (Şekil 5). Bu vinç Temmuz 2013 
tarihinde kazıya başlamadan Bertha’nın kazı alanına indirilmesin-
de ve ilk kurulumunda kullanılan vinçle benzerlik göstermektedir.

Bertha’nın tamir ve onarım işleri yeryüzünde yapılırken kurulum işleri 
için parçalar tekrar kurtarma alanına indirilecektir. Bertha’nın Mart 2015 
tarihinde yeniden kazılarına başlaması planlanıyor.

dünyanın En BüyüK tBm’İndE BaKım 

DÜNYANIN EN BÜYÜK TBM’İNDE 

vE onarım İşlErİ dEvam Edİyor

BAKIM vE oNArIM İşlErİ DEvAM EDİYor

Seattle Tunnel Partners, WSDOT’s 
contractor for the SR 99 Tunnel Project, 
is building a pit to access and repair 
Bertha, the SR 99 tunneling machine. 
Grout was injected between segments 
of existing underground walls on the 
east and west sides of Bertha. The grout 
further stabilizes the ground and is one 
of many tools STP will use to keep water 
out of the access pit.

STP crews are installing concrete 
columns that will form the underground 
walls of the circular access pit. Made up 
of 84 columns, the pit will be about 120 
feet deep and more than 80 feet wide. A 
large crane will be installed above the 
access pit to lift pieces to the surface for 
repair. Crews will repair Bertha at the 
surface before reassembling her in the 
access pit.

Şekil 3. TBM Kalkanı arkasında oluşturulan duvar

Şekil 1. Bertha’nın kazıya ara verdiği bölge

Şekil 2. Oturmaları önlemek için yapılan yeraltı duvarları

Şekil 4. Geniş kolonlarla oluşturulan dairesel kurtarma alanı Şekil 5. Modüler kule vinç



1 GİRİŞ

Kadıköy-Kartal Metrosu, İstanbul'un 
Anadolu yakasında, ilk durağı Kadıköy 
son durağı ise Kartal olan ve tamamı 
yeraltından giden 21,6 Km hat uzunlu-
ğunda bir metrodur. Proje 17 Ağustos 
2012'de metro inşaat hızı olarak dünya 
rekoru kırarak hizmete girmiştir.

Metro hattı E-5 güzergâhında ve ağır 
metro sınıfında inşa edilmiştir. Yerin 
ortalama 40 metre altından geçmekte-
dir. Saatte (tek yön) 70 bin kişi taşıma 
kapasitelidir. Ekim 2010'da kazı çalışma-
ları bitmiş ve işletmeye açılmıştır. Hattı 
Marmaray'a bağlayacak istasyon olan 
Ayrılıkçeşme İstasyonu'nun inşaatı da 
başlamıştır. Ayrıca Kartal-Kaynarca hattı 
için uzatma çalışmaları ve projelendirme 
devam etmektedir. Şekil 1’de bu poroje-
nin istasyon listesi gözükmektedir.

Proje kapsamında ;

Soner Temel Mühendislik İnşaat ve 
Ticaret A.Ş. olarak Kartal, Soğanlık, 
Hastane-Adliye ve Esenkent hattı ola-
mak üzere kazı ve betonlama çalışmaları 

firmamız tarafından yapılmıştır. Ayrıca 
Küçükyalı, Bostancı ve Kozyatağı kısımla-
rında kazıların tamamlanması ve beton-
lama imalatları firmamız tarafından 
yapılmıştır. Bu yayında şaft kazılarının 
patlatma ile imalat süreci anlatılacaktır.

2 BÖLGENİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dolayoba Formasyonu (Üst Silüriyen-Alt 
Devoniyen); Gözdağ Formasyonu üzerine 
yanal ve düşey geçişle koyu mavi-mavim-
si-koyu gri renklerde ve çeşitli karbonat 
fasiyeslerinden oluşan bu birim içinde 
resifal as ortamda depolanan masif-
tabakalı kireçtaşları yaygındır. Birim 
içinde yerel olarak kuvarsit mercekle-
rinden de bahsedilmektedir. Dolayoba 
Formasyonu üstteki Kartal Formasyonu 
ile geçişlidir. Kalınlık 200-500 aralığında 
önerilmektedir.

3 HAZIRLIK İŞLERİ

Patlatma öncesi şaftlarda çevreye zarar 
vermemek amacıyla, şaft üstünü tama-
men kapatacak ve patlatmanın verebi-
leceği hasarı ortadan kaldıracak şekilde 
çelik konstrüksiyon olarak, dizaynı ve 
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imalatı firmamız tarafından gerçekleştirilen 
kapaklar kullanıldı. Bu kapaklar montaj kolay-
lığı olması açısından parça parça birbirine 
kenetlenecek şekilde imalatı yapılıp patlatma 
öncesi portal vinç kullanılarak montajı ve 
sonrası demontajı yapılmıştır. Ayrıca patlama 
sonucu ilk etapta çıkacak şok dalgaları ve 
gürültü etkisini azaltmak amacıyla kapağın alt 
yüzeyi sert lastik ve ara katman olarakda sün-
ger ile döşenerek izolasyon yapılmıştır. Şekil 
2, 3 ve 4’de patlama yapmadan önce poroje 
bölgesinin durumu gözükmektedir.

Şekil 2. Patlatma öncesi kapak montajı

Şekil 3. Patlatma öncesi kapak montajı

Şekil 4. Patlatma öncesi kapak montajı

Şaft patlatması  yüzeye yakın  mesafeden 
olduğu için emniyet açısından  kapak montajı 
ve sabitlenmesi haricinde her patlatma  esna-
sında  kapak üzerine ağırlıklar koyulmuştur.

4 PATLATMALI KAZI İŞLERİ

Kartal–Kadıköy metro hattında yapılan şaft 
patlatmalarında, patlayan ve parçalanan kaya-

ların hareketi şaft duvarına yönlendirilmiştir. 
Bu yönlendirme şaft kazı kotundan, patlatma 
delgi boyu derinliğinde ve şaft çevresinde o 
safhada hidrolik kırıcı ile en kolay kazılabi-
lecek özelliklerdeki noktasında minimum bir 
metre yarıçapında yarım daire şeklinde bir 
çukur oluşturulmuştur. Bu boşluk yapılacak 
patlatma için serbest yüzey olarak değerlendi-
rilip, patlatma bu boşluğa yönlendirilmiştir. Bu 
uygulama ile patlatmanın şaft dışına taş fırlat-
ması önlenmiş, serbest yüzey oluşturmak için 
gerekli yoğun patlayıcı şarjına ihtiyaç ortadan 
kaldırılarak oluşacak titreşim kontrol edilebil-
miş ve patlatma verimi artırılmıştır. Şaft çapı 
11,60 m ve kazı alanı 106 m²’dir. Delgi boyu 
1,50 m ve özgül şarj miktarı 0,46 kg/m³ olacak 
şekilde uygulama yapılmıştır.

Şekil 5’de delgi paterni ve kapsül dağılımı 
verilmiştir. Ayrıca Şekil 6’da delgi paterni, kap-
sül dağılımı, üretim delikleri ve çevre delikleri-
nin şematik gösterimi yer almaktadır.

Şekil 5. Delgi paterni ve kapsül dağılımı

Şekil 6. Delgi paterni, kapsül dağılımı, üretim delikleri ve çevre 

deliklerinin şematik gösterimi

Şekil 7’de üretim ve çevre delik boyu ve dina-
mit şarjı verilmiştir. Şekil 8’de üretim delgisi 
yapılmış şaft yüzeyi ve Şekil 9’da şaft başlık 
kirişi betonu sonrası ilk patlatma için hazırla-
nan üretim delikleri. 

Şekil 7. Üretim ve çevre delik boyu ve dinamit şarjı

Şekil 8. Üretim delgisi yapılmış şaft yüzeyi

Şekil 9. Şaft başlık kirişi betonu sonrası ilk patlatma için hazır-

lanan üretim delikleri.

5 PATLATMA YÖNTEMİ

Şaft patlatmalarında uygulanacak formasyon 
özellikleri, patlatılacak kesit alanı, yerleşim 
birimine yakınlık ve çevre şartları gibi para-

KADIKÖY KArTAL METro ProjEsİ 

drilling and blaSting oPErationS in tHE 

ŞAfTLArI PATLATMALI KAzI İŞLErİ

ExcaVation oF Kartal MEtro SHaFtS

ÖNEr YILMAz

MADEN MÜhENDİsİ,  
soNEr TEMEL MÜhENDİsLİK, İsTANbuL

sİNAN KuKu

jEoLojİ MÜhENDİsİ,  
soNEr TEMEL MÜhENDİsLİK, İsTANbuL

ÖzET
İstanbul’un toplu taşıma politikasının bir sonucu olarak son yıllarda raylı sistemler yatırımlar artış göstermiştir. Bu 
yatırımların en önemlilerinden biri olanı Anadolu yakasının ilk raylı sistemi olan Kartal-Kadıköy metro hattı projesidir. Bu 
yayında Kartal – Kadıköy metro hattı projesi sert formasyonlarda şaft açılması ve patlatma teknikleriyle ilgili mühendislik 
çözümlemeleri irdelenmektedir.

AbsTrACT 
investment in rail systems and in the development of public transport systems  in istanbul has increased in the recent 
years as a general policy. In this respect this paper summarizes drilling and blasting operations in the shaft excavations in 
Kartal-Kadikoy Metro tunnels which is one of the most important projects of the last years.

Şekil 1. Kadıköy 
Kartal Metro Projesi 
İstasyon listesi 
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metreler değerlendirilerek özgül şarj miktarı, 
gecikme başına kullanılacak max. Patlayıcı 
miktarı ve kesite göre kaç kademede patlatma 
yapılacağı belirlenmiştir.

Yaklaşık 110 patlatma deliği delinen 100 m2 
kesitli şaftın patlatması, kaynağında oluşma-
sında sakınca olmayan titreşim miktarı bağ-
layıcı temel kriter olacak şekilde planlanarak, 
bir zamanda kullanılacak patlayıcı madde 
miktarına ve eldeki gecikmeli kapsül numara 
sayısına bağlı olarak 2-4 aşamada patlatma 
işlemi tamamlanmıştır.

Ayrıca ilk patlayacak zaman aralığındaki kap-
süllerin önünde serbest yüzey çukuru oluş-
turulmuştur. Serbest yüzey oluşturulmasın-
daki en önemli etmen ilk sıradan itibaren 
zaman aralıklarına göre patlayan kapsüllerin 

hafriyatını, serbest yüzey boşluğuna atması, 
devam eden atım boyunca zeminde herhangi 
bir sıkışmaya sebep olmadan ve patlayıcının 
gücünü düşürmeden kaya ortamının parça-
lanması olup, serbest yüzey boşluğu başta 
olmak üzere kapsül sıralamasına göre hafri-
yatın boşalan kısımlara doğru yönlendirilip 
yığılmasıdır. Bu uygulama ile patlama sonucu 
öngörülen delgi boyu kadar olan kazı hacmi 
verimli bir şekilde alınmıştır.

Patlatma sonrası hafriyatın delgi paternine 
göre ilk patlayan kısımdan oluşan boşluğa 
doğru saçılıp yığılması (Şek. 10). İki kademe-
li olarak planlanmış atımın planlandığı gibi 
olumlu bir sonuç verdiğini göstermektedir 
(Şek. 11).

Atım sonunda şafta genel olarak bakıldığın-
da  şaft içine inen merdivenin dahi hasar 
almaması da uygulanan patlatma yöntemi-
nin güvenilirliğini ve verimini göstermektedir 
(Şek. 12).

Atım sonrası oluşturulan serbest yüzey çuku-
runa hafriyatın yığılması ve patlatma sonu-
cunda beklenen olumlu performans. 

6 SONUÇLAR

Şehir tünelciliğinde çevre ve güvenlik fak-
törleri dikkate alındığında patlatmalı kazılar 
genellikle tercih edilmemektedir. Fakat Kartal-
Kadıköy metro hattında jeolojik koşullar göz 
önüne alındığında orta-sert kaya koşulların-
da kazı yapılması gerektiğinden proje süresi 
ve ekonomikliği gibi etmenlerden hattın bu 

kısımlarında patlatma ile kazı çalışması yapıl-
masına karar verilmiştir.

1- Tünel kotuna inebilmek veya havalandır-
ma amaçlı açılacak şaftlarda dikey çalışma, 
çevresel etmenler ve etkilerinin azaltılması 
gibi parametreler düşünülerek patlatma için 
uygun koşullar ve yeni çözümler üretilmiştir. 
Bu durumda çelik konstrüksiyon kapak ima-
latı ve izolasyonu yapılarak çevre koşullarına 
uygun şekilde patlatma yapılmasına olanak 
sağlanmış ve başarılı sonuç alınmıştır.

2- Şaftlara özel olarak hazırlanan ve uygu-
lanan patlatma paterni ile üretim esnasın-
da süre kaybı ve maliyet minimum seviyeye 
çekilmiştir. 

3- Uygulanan patlatma paterni ile özellikle 
serbest yüzey boşluğu oluşturarak yapılan 
patlatmalar; aşamalı patlatmada, patlatma 
pasasının yönlendirilmesi ile patlamamış 
kısma olumsuz etkisi minimize edilerek kade-
meli patlatma yapabilme imkânı sağlamıştır. 
Üretim anlamında minimum özgül şarj ile 
maksimum kazı hacminin alınmasında çok 
verimli olmuştur. Ayrıca yerleşim birimleri-
ne patlayıcının verebileceği vibrasyon etki-
si kabul sınırları içerisinde kalarak, çevresel 
hasar ortadan kaldırılmıştır.

Bu uygulanan patlatma metotlarının mühen-
dislik anlamında devamlı geliştirilmesi ve 
uygulanması Kartal-Kadıköy metro hattında 
çok iyi sonuçlar vererek şehir tünelciliğine 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Ayrıca kazı hızı 
olarak sıra dışı değerlere ulaşılmış ve proje 
öngörülen süreninde önünde bitirilerek büyük 
bir mühendislik başarısına imza atılmıştır.

Şekil 10. İlk kademe patlatması

Şekil 12. Patlatma sonrası şaftın görünüşü
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Statkraft is one of the biggest energy company in the world, make an investment in Kargi Hydro electrical Power Plant 
and Gulermak was granted for this project. In this project construction of main, coffer and overflow dams, pressure pipe 
line, and switchyard are the main civil works to be constructed. Aykom Company was granted as a sub-contractor for the 
construction of surge shaft. They are applying a special design and using steel fiber reinforced concrete.

veya kuvvet tünellerinin sonuna denge baca-
ları tesis edilir. Tesis edilen bu denge bacaları 
sayesinde cebri borularda meydana gelen ani 
geçici basınç darbeleri önlenir. Böylelikle tünel 
içerisindeki iç basınç dengelenmiş ve elektro-
mekanik sistem korunmuş olur.

Kızılırmak Nehri’nin enerji potansiyelini 
değerlendirmek amacıyla geliştirilen Kargı 
HES Projesi’nde Aykom tarafından inşa edilen 
denge bacasının kazı çapı 12,40 metre, derin-
liği ise 48 metredir. Destekleme sonrası çap 
11,80 metredir. Denge bacası kazılarında 1 
adet Hitachi ve 1 adet Komatsu marka ekska-
vatör kullanılmıştır.

Her biri 10 cm kalınlığında olmak üzere 3 kat 
yapılan püskürtme betonun kalınlığı toplamda 
30 cm’dir. Püskürtme beton uygulamasında 
kuru karışım yöntemi kullanılmıştır ve uygula-
ma Aliva marka kuru model püskürtme beton 
makinesiyle yapılmıştır. Karışım tasarımında 
Dramix marka çelik tel kullanılmıştır. Şaft des-
teklemelerinde püskürtme betonda çelik tel 
kullanımı dünya uygulamalarına paralel olarak 
ülkemizde de tercih edilmeye başlanmıştır. 

Uzun dönemli durabilite testlerinde elde edi-
len mükemmel sonuçlar su yapılarında çelik 
tellerin konstrüktif amaçlı faydasının yanısıra 
durabilite amaçlı faydasını da ortaya çıkarmış-
tır. Kargı Projesi bu kapsamda başarılı bir proje 
olarak refranslar arasına girmiştir. Projede, yapı-
lan performans testlerine göre en iyi sonuçları 
veren, 1325 Mpa çekme kopma dayanımına 
sahip, 35 mm uzunlukta, 0.55 mm çapta, tut-
kallı demetler halindeki Dramix 65/35 telleri 
tercih edilmiştir.

Destekleme çalışmalarında düşey eksende 1,5 
metre aralıklarla iksa (NPI 160) montajı gerçek-
leştirilmiştir. Zeminde görülen riskli bölgelerde 
ve tünel birleşim noktasına yaklaşırken, iksa 
aralıkları 1 metreye düşürülmüştür. Kaya bulo-
nu uygulaması; düşeyde 1,5 metre, yatayda 3 
metre olmak üzere şaşırtmalı olarak uygulan-
mıştır. Uygulama sırasında Aykom tarafından 
kullanılan diğer ekipmanlar; rok delici makine, 
Clivio marka enjeksiyon pompası, bulon enjek-
siyon makinası, Atlas Copco marka kompresör, 
Ekomak marka elektrikli kompresör, JCB lastikli 
yükleyici ve Ford Cargo hafriyat kamyonudur. 
Çalışma döngüsü Şekil 1’de verilmiştir.

Denge Bacası Bölgesi Genel Zemin Jeolojisi

Bölgede tabanda bulunan birim Kirazbaşı 
Karmaşığıdır. Birim yanal ve düşey yönde 
devamlılığı olmayan ve birbirleri ile tekto-
nik dokanaklı farklı kökenlerdeki kaya blok-
larından oluşur. Ofiyolitik birimler yaygındır. 
Bu birim üzerinde düzensiz olarak yerleşmiş 
Örencik Formasyonu bulunmaktadır. Birim içe-
risinde kahverengi-kırmızı konglomera, sarı-gri 
kumtaşı, çamurtaşı ve çakıltaşı bulunmaktadır.

Norveç’in enerji devi Statkraft’ın bir yatırımı olan Kargı HES Projesi’nin 
yükleniciliğini Gülermak üstlenmiştir. Proje kapsamında baraj gövdesi, 
dolusavak, batardolar, cebri boru, denge bacası, su alma yapısı, santral 
binası ve şalt sahası inşaat işleri bulunmaktadır. Bu yapılardan denge 
bacası işini Aykom Ltd. Şti. üstlenmiştir. Aykom; baca betonunda özel 
bir tasarım kullanmış ve beton karışımı tasarımında çelik lif kullanmayı 
tercih etmiştir.

Denge bacaları daha ziyade yüksek düşülü ve uzun cebri borulu santral-
lerde kullanılmaktadır. Herhangi bir nedenle cebri borunun sonundaki 
kapama organı veya türbin ayar kanatları ani olarak kapanacak olursa 

boruda ve cebri boruya irtibatlı olan su kuvvet tünelinde ani ve geçici 
basınç yükselmeleri meydana gelebilir. Türbin ayar kanatları ani olarak 
%100 açılırsa bu defa da cebri boruda ve kuvvet tünelinde ani ve geçici 
bir basınç düşmesi meydana gelebilir. Cebri boru veya kuvvet tünelinde 
meydana gelebilecek ani geçici basınç yükselmeleri veya ani geçici 
basınç düşmeleri suyun kütlesel ataleti ve su ile cebri borunun elasti-
kiyeti nedeni ile bazı tesislerde tehlikeli boyutlara ulaşarak tahribatlara 
neden olabilir.

Meydana gelen bu ani geçici basınç darbelerinin cebri boruya ve kuvvet 
tüneline zarar vermesini önlemek amacı ile cebri boruların baş tarafına 

Kargı Barajı vE HES ProjESİ dEngE BacaSı İnşaatı İşİ

Kargi daM and Hydro ElEctrical PowEr 

Plant and SurgE SHaFt 

Denge bacası destekleme iş döngüsü

hAKKI ALPAT

AYKoM LTD. ŞTİ.
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Bu yıl 9-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya’da düzenlenen Dünya Tünel Kongresi’nde ilk kez “Yeraltı 
Açıklıkları ve Doğal Kaynaklar” başlıklı madenciliğe odaklı özel bir oturum düzenlendi. Giderek 
derinleşen yeraltı kaynaklarının zaman içinde daha fazla yeraltı işletme yöntemleriyle çıka-
rılması 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.

Bu anlamda; Türkiye’nin önde gelen maden işletmelerinden birisi olan Çayeli Bakır İşletmeleri’nin 
Genel Müdürü Iain Anderson ile madencilik ve tünelcilik üzerine bir söyleşi yaptık.

	 Sayın Anderson, bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Mr. Anderson, can you introduce yourself  
to us shortly?
I am originally from Australia and a qualified Mechanical Engineer. I first came to Turkey in 2001 
to assist in the commissioning of Ovacik Gold Mine located in Bergama, this is where I met my 
future wife. In 2009 I commenced at Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. and was appointed to my current 
role as Managing Director in 2010. We are fortunate to live in Rize so we can fully experience the 
nature and beauty of our region. I am now a citizen of Turkey and can truly say it has become my 
adopted home.  

Aslen Avustralyalıyım ve Makine Mühendisiyim. Türkiye’ye ilk kez 2001 yılında, Bergama’daki 
Ovacık Altın Madeni’nin işletmeye alınmasına yardımcı olmak için geldim, Bergama benim 
gelecekteki eşimle tanıştığım yer aynı zamanda. 2009 yılında, Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’de 
başladım ve 2010 yılında, şu andaki görevim olan Genel Müdürlüğe atandım. Rize’de yaşadığı-
mız için şanslıyız, böylece bölgemizin doğasını ve güzelliğini tam olarak yaşayabiliyoruz. Ben 
artık Türkiye vatandaşıyım ve gerçekten diyebilirim ki bu ülkeyi evim olarak benimsedim. 

	 Çayeli Bakır’ı Türkiye ve dünyadaki madencilik sektöründe 
nerede konumlandırırsınız?

Where do you locate Çayeli Bakır within Turkish and world mining 
sector?
Çayeli Bakır operates a large underground mine which produces copper and zinc concentrates. In 
2013 Çayeli Bakır was awarded export champion of the mining sector by the Turkish Exporters 
Assembly (TİM). We also ranked 42nd overall amongst all exporting companies and were 32nd on 
the list of all corporate tax paying companies.

In comparison to the world’s largest copper mines our geology and mining methods are very diffe-
rent. To illustrate just how different Çayeli Copper compares to these larger mines, the top 10 world’s 

ÇayElİ BaKır İşlEtmElErİ

cayEli coPPEr MinE 

WTC 2014 held in Brazil in 9-15th May and for the 
first time in a tunnel congress, there was a session 
titled “Underground Space and Natural Resources” for 
mining industry. It was a great success for both mining 
and tunneling industries and draw attention from the 
participants.

For this purpose, as a tunneling magazine we performed 
an interview with the Cayeli Copper Mine General 
Manager Ian Anderson.
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	 Çayeli Bakır’ın, iş sağlığı ve güvenliği 
için neler yaptığını etraflıca açıklayabilir 
misiniz? 

Could you please widely explain what Çayeli Bakır 
does for occupational health and safety?
Some entities adopt the view that safety is the responsibility of their Safety 
Department or in some cases the responsibility of Government Inspectors. 
Certainly safety professionals and inspectors have an important role to play 
however; at Çayeli Bakır we have adopted a different operating philosophy 
to many other entities. It is our view that our management team is wholly 
accountable for the health and well being of our employees, contractors 
and visitors and that the leadership of our company has to lead by examp-
le. This is more than just asking our employees to “please work safely” it is 
a genuine and abiding commitment to identifying hazardous or harmful 
situations and controlling them.     

From the design of the mine, the selection of the mining equipment and 
the very actions of our leaders and employees occupational health and 
safety is fully integrated into everything that we do. 

The success of our safety program is evidenced by our accident statistics 
which we benchmark against other information available in Turkey and 
throughout the world, our safety performance is significantly better than 
these averages. 

Bazı işletmeler, güvenliğin kendi İş Güvenliği Departmanlarının ya da 
bazı durumlarda devletin sorumluluğu olduğu görüşünü benimsiyor. 
Kesinlikle, iş güvenliği uzmanları ve müfettişlerinin önemli görevleri 
var, ancak Çayeli Bakır’da, birçok kuruma oranla farklı bir işletme felse-
fesi benimsiyoruz. Görüşümüz şudur ki yönetim ekibimiz çalışanlarımız, 
müteahhit çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizin sağlık ve refahından 
bütünüyle sorumludur ve şirketimizin yöneticileri davranışlarıyla örnek 
olmalıdır. Bu, çalışanlarımıza sadece “lütfen güvenli bir şekilde çalışın” 
demekten daha fazlasıdır, tehlikeli veya zararlı durumları belirlemek ve 
kontrol etmek için samimi ve istikrarlı bir kararlılık gerekir.

Madenin tasarımı, madencilik ekipmanının seçimi, 
yöneticilerimizin hareketleri ve çalışanların iş sağ-
lığı ve güvenliği, yaptığımız her şeyle tamamıyla 
bütünleşmiş durumdadır. Çalışanlarımızın güvenli-
ğini sağlamadaki kararlılığımız, herhangi bir bireyin 
güvenliğinin tehlikede olduğunu düşündükleri her 
an, çalışanların her birine tüm üretim işlemlerini 
durdurma yetkisini vermeye kadar uzanır. Güvenle 
üretmek için tehlikeleri kontrol edemezsek, üretim 
yapmayız! 

Elbette, çok kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği 
yönetimi programımız var, ancak iş güvenliği perfor-
mansımızın arkasındaki temel etken, yönetim felse-
femizin yalnızca yönetmeliklerin gereklerini yerine 
getirmeye çalışmamak olmasıdır. Açıkça söylemek 
gerekirse, yöneticilerin herhangi bir kaza sonrasında 
“yönetmeliklerin gereklerini yerine getirdik” dedik-
lerini duymak beni çok endişelendiriyor. Kuşkusuz, 
sağlık ve güvenlik yönetmelikleri, çalışanlarımızın 
sağlık ve refahlarını korumada önemli bir husustur, 
ama bunların uyulması gereken asgari şartlar olarak 
ele alınması gerekir ve işletme sahipleri, yöneticiler 
ve denetmenlerimiz işyerlerimizde oluşan güvensiz 
koşulları önlemede öncü olmalıdır. Yönetmelik kap-
samında olmayan birçok koşul mevcut, bu demek 
değildir ki Türk yönetmelikleri yetersiz, bu, oluşabi-
lecek tüm güvensiz koşulları hiçbir ülkenin yönet-

meliklerinin yeterince öngörmesinin mümkün olmadığı anlamına gelir. 
Tehlikeli durumlar tespit edilmedikçe, bildirilmedikçe ve düzeltilmedik-
çe, çalışanlarımıza, yüklenicilerimize ve ziyaretçilerimize zarar verebile-
cek koşullar daima olacaktır.

İş güvenliği kültürümüzü, Türkiye ve tüm dünyadaki bilgiyi göz önünde 
bulundurduğumuzda, kaza istatistiklerimiz kanıtlıyor, iş güvenliği per-
formansımız bu ortalamalara göre önemli ölçüde daha iyidir. Bununla 
beraber, kusursuz değiliz, tehlikeli bir sektörde çalışıyoruz ve en iyi çaba-
larımıza rağmen zaman zaman işle ilgili kazalar yaşayabiliriz. Biz kaza 
durumunda, şirketimizde soruşturma yapar ve tekrar bir kaza meydana 
gelmesin mantığıyla inceleme yaparız, suçlayacağımız bireyleri değil 
yalnızca kazanın gelecekte tekrarlanmasını önleme yollarını arıyoruz.  

	 Neden dünyada sığınma istasyonları 
kullanılıyor? Hangi ülkelerde sığınma 
istasyonları zorunlu?

Why are the refugee chambers used around 
the world? In which countries are the refugee 
chambers compulsory?
Underground works often use forced ventilation and there is always the 
risk of fire occurring wherever there is combustible materials. Toxic gases 
such as carbon monoxide and carbon dioxide can easily travel hundreds of 
meters from the source of the fire quickly and fill up a mine or tunnel. The 
danger of fire in an underground environment is that has the potential to 
result in a set of tragic circumstances resulting in the death of many. As 
our first line of defense Çayeli Bakır invests a lot of time and energy into 
preventing fires from occurring. For example, the majority of our hydraulic 
mobile equipment is fitted with fire suppression equipment so that in the 
event of a fire it can easily be extinguished automatically or manually by 
the operator at the press of a button. Even with the best preparation there 
is still a risk that fire can occur so at Çayeli Bakır we have 10 certified 
refuge chambers located throughout our mine and a fully equipped search 
and rescue team that has 36 volunteer members.  

major copper producers produced a combined 9.31 million tonnes of cop-
per in 2012 while Çayeli Bakır only produced approximately 30,000 tonnes. 

Compared to mines with similar deposits and geology Çayeli is an incre-
dibly complex, interesting and challenging mining operation that rates 
amongst the very best and I am pleased to say safest underground metal 
operations in the world.

Çayeli Bakır, bakır ve çinko konsantreleri üreten büyük bir yeraltı maden 
işletmesidir. 2013 yılında Çayeli Bakır, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından madencilik sektörünün şampiyonu olarak ödüllendirildi. Tüm 
ihracat şirketleri arasında 42. sırada yer aldık ve en çok kurumlar vergisi 
ödeyen şirketleri içeren listede 32. sıradaydık. 

Dünyanın en büyük bakır madenleriyle kıyaslandığında jeoelojimiz ve 
madencilik yöntemlerimiz çok farklı. Çayeli Bakır’ın daha büyük maden 
işletmelerinden farkını örneklemek gerekirse, dünyada ilk 10’da yer alan 
büyük bakır üreticileri 2012’de müşterek 9.31 milyon ton bakır üretirken 
Çayeli Bakır, yalnızca 30,000 ton civarında bakır üretti. 

Benzer maden yatakları ve jeolojiye sahip maden ocaklarıyla karşılaş-
tırıldığında, Çayeli, en iyilerin arasında yer alan ve dünyanın en güvenli 
yeraltı metal işletmesi olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim, inanıl-
maz bir şekilde kompleks, ilgi çekici ve zorlu bir maden işletmesidir.  

	 Çayeli Bakır’da kullanılan ekipman ve 
üretim yöntemi hakkında bilgi verir misiniz?

Could you give information about the equipments 
and production method used in Çayeli Bakır?
Çayeli Bakır has invested heavily in the mechanization of our mining 
method and automation of our mine. We have a variety of very specialized 
hydraulic mobile mining and tunneling equipment. Our mining cycle is 
actually quite similar to the tunneling sector. We drill and blast using a 
Jumbo, muck and haul using trucks and loaders and then finally we have 

a program of ground reinforcement using shotcrete and rock bolts before 
starting the cycle again. The equipment tunneling engineers may not be 
so familiar with are our drills for drilling up and down holes and our 
remotely operated loaders that we use in our production stopes. A stope is 
essentially a block of ore that we remove, after removing all the ore from a 
stope we then backfill the void with a cement paste to ensure the stability 
of the mine.  

Çayeli Bakır, madencilik yöntemimizin mekanizasyonuna ve maden 
yatağımızın otomasyonuna büyük yatırım yaptı. Çok özel hidrolik mobil 
madencilik ve tünelcilik ekipman çeşitliliğine sahibiz. Madencilik dön-
gümüz aslında tünelcilik sektörüne oldukça benzer. Jumbo kullanarak 
deliyor ve patlatıyoruz, kamyon ve yükleyici kullanarak taşıyoruz, son 
olarak da döngüye tekrar başlamadan önce, püskürtme beton ve kaya 
cıvatası kullandığımız bir zemin tahkimat uygulamamız var. Tünel 
mühendislerinin pek aşina olmayabileceği ekipmanlarımız, delikleri 
yukarı ve aşağı şekilde deldiğimiz kaya matkapları ve katlararası uygu-
lamada kullandığımız uzaktan kumandalı kepçelerimizden oluşuyor. Kat 
dediğimiz şey, temelde, çıkardığımız bir maden kütlesidir. Bir kattan tüm 
madeni çıkardıktan sonra dayanıklılığı sağlamak için boşluğu çimento 
içeren dolgu malzememizle doldururuz. 

Çalışanlarımız bizim asıl cevherimiz, ve çıkardığımız ya da çıkaracağımız 
tüm cevherlerden çok daha değerliler. İşletmemizde aynı anda yeraltın-
da çalışan 40-50 çalışanımız oluyor. 40-50 kişi çok fazlaymış gibi görün-
meyebilir ama bu bizim iş güvenliği yaklaşımımızın önemli bir yönüdür. 
Mekanizasyon ve otomasyona yapılan yatırım, yeraltındaki çalışan sayı-
sını azaltmamıza imkan sağlıyor. Bu yatırımın sonucunda, ucuz işgücüne 
dayanan ve yüzlerce çalışanı olan diğer maden işletmelerine kıyasla 
daha yüksek üretim oranlarında üretim gerçekleştiriyoruz. Daha da 
önemlisi, daha az çalışan demek, yeraltında meydana gelebilecek her-
hangi bir krizi yönetmenin daha kolay olması demektir. Çayeli Bakır’da, 
bir madenci ayda 5,000 TL’den fazla kazanabilir. Çalışanlarımızdan çok 
şey bekliyoruz, onlar birkaç milyon dolarlık ekipmanları kullanmak ve 
güvenli bir şekilde üretim yapmak zorundalar. 
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Refuge chambers are mandatory in the United States, China, Canada and 
other countries. Unfortunately the debate on whether they should be used 
in Australian coal mines continues however the government has produced 
guidelines on their use.

Yeraltı işletmeleri sıklıkla basınçlı havalandırma kullanır ve yanıcı 
maddelerin bulunduğu her yerde daima yangın oluşma riski vardır. 
Karbonmonoksit ve karbondioksit gibi zehirli gazlar, yangın kaynağın-
dan yüzlerce metreye hızla ulaşabilir ve bir maden ocağını ya da tüneli 
doldurabilir. Yeraltı ortamındaki yangının tehlikesi, birçok kişinin ölü-
müyle sonuçlanan bir dizi trajik duruma yol açma potansiyeline sahip 
olmasıdır. İlk savunma hattımız olarak, Çayeli Bakır yangınları önlemeye 
çok zaman ve enerji yatırıyor. Örneğin, hidrolik mobil ekipmanımızın 
çoğu, bir yangın durumunda otomatikman ya da operatör tarafından 
kolayca bir düğmeye basılarak elle söndürülebilmesi için yangın sön-
dürme ekipmanı ile donatılmıştır. En iyi hazırlık yapılsa da, yangın çıkma 
tehlikesi vardır, bu yüzden Çayeli Bakır’da, maden ocağımızın genelinde 
yer alan 10 adet sertifikalı sığınma istasyonumuz ve 36 gönüllü üyeden 
oluşan tam donanımlı Arama ve Kurtarma Ekibimiz bulunmaktadır. 

Sığınma istasyonları, bir yangın ya da göçük olması durumunda, çalışan-
ların kendilerini dışarıdaki tehlikelerden soyutlayabilecekleri ve nefes 
almak için güvenli ve emin bir hava kaynağına erişebilecekleri emniyetli 
sığınaklardır. Çalışanları, ferdi oksijen maskesi kullanmalarını sağlayarak 
yeraltından çıkartmanın aksine onları bir yaşam odasında toplamayı 
tercih etmemizin çok sayıda sebebi var. Acil bir durumda, madencilerin 
tehlikeli bir duruma yürüyüp yürümediklerini anlamaları pek mümkün 
değildir ve maden ocaklarında kilometrelerce tüneller bulunmaktadır. 
Madencilerin nerede toplanacaklarını tam olarak bilmedikçe arama ve 
kurtarma çalışmalarını yönetmek güçtür ve ferdi oksijen maskelerinin 
kullanımı zor ve bazen güvenilmezdir. Söylemesi zor olsa da, en iyi 
yöntem, yeraltındaki havanın durumu eski haline gelinceye kadar ya da 
arama ekiplerimizden biri tarafından kurtarılıncaya kadar bir sığınma 
istasyonunda beklemektir. 

Sıpğınma istasyonları Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada ve başka 
ülkelerde zorunludur. Ne yazık ki, Avustralya hükümeti sığınma istas-
yonlarının kullanımıyla ilgili kılavuz yayınlasa da, bu odaların kömür 
ocaklarında kullanılmasına gerek olup olmadığına dair tartışma sürüyor. 

	 Dünya genelinde yaşam odaları kömür 
ocakları gibi maden ocaklarında mı yoksa 
yalnızca metalik maden ocaklarında mı 
kullanılıyor?

Are the refugee chambers 
used in mines such as coal 
mines or are they only used 
in metalic mines around the 
world?
Our supplier of refuge chambers pro-
duces a variant suitable for coal mines. 
Interestingly, they also manufacture refuge 
chambers for chemical plants and forest 
fires.

Unfortunately the debate about their suita-
bility for coal mines continues in Australia 
today. There is strong evidence to sup-
port the use of refuge chambers in every 
underground working environment. After 
the Sago coal mine explosion in 2006, 
where 13 miners became trapped and 
sadly later perished, intensive research by 
the US regulatory authorities MSHA and 
NIOSH determined that refuge chambers 
were “vital” to ensure that those unable to 

escape as a result of blocked escape ways, smoke or injur¬ies, had another 
means of a safe environment and a second chance at survival.

Yaşam odaları tedarikçimiz, kömür ocakları için uygun bir varyant üre-
tiyor. İlginç şekilde, kimya tesisleri ve orman yangınları için de yaşam 
odaları üretimi yapıyorlar.

Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönemde, yaşam odalarının kömür 
ocakları için uygun olup olmadığına dair tartışma Avustralya’da devam 
ediyor. Bütün yeraltı çalışma ortamlarında yaşam odalarının kullanımını 
destekleyen güçlük kanıtlar vardır.     “2006 yılında, 13 madencinin mah-
sur kalıp acı bir şekilde can verdiği Sago kömür ocağı patlamasından 
sonra, ABD’deki düzenleme kurulları MSHA ve NIOSH tarafından yapılan 
yoğun araştırma, yaşam odalarının, çıkış yollarının tıkanması, duman 
veya yaralanmalar sonucunda kaçamayan kişilerin güvenli bir ortama 
ve hayatta kalmak için ikinci bir şansa sahip olmalarını sağlamak için 
“hayati önem” taşıdığını belirledi. 

1970 ve 2006 yılları arasında ABD’de meydana gelen tüm büyük 
madencilik olaylarını kapsayan detaylı bir araştırmada, NIOSH ortaya 
çıkardı ki “sığınma istasyonlarının (odaları) 12 felaketin sonuçları üze-
rinde %32 oranında olumlu bir etkiye sahip olabilirdi. Bu kazalarda, 
olumlu şekilde etkilenebilecek toplam madenci sayısı, 429 yeraltı ve 
gömülü kişiden (madenciler) 83’ü (yüzde 19) idi. 252 ölümün 74’ü (%29) 
olumlu şekilde etkilenir ve kazadan sağ çıkmış olurdu.”  

Gerçek şu ki, işletme felsefeniz ne olursa olsun, madeni çalışanlarınıza 
ferdi oksijen maskeleri kullanarak boşalttırmak ya da onları yaşam oda-
larında toplayıp toplamamak farketmez. Yaşam odaları hayat kurtarma 
potansiyeline sahiptir ve bunun aksini söylemek, yanlış bilgilendirmek 
ve sorumsuz olmak demektir.  

	 Sığınma istasyonlarının seçilmesinde 
kriterler nelerdir? Bir yaşam odası satın 
alırken neye önem veriyorsunuz? 

What are the criterias in selecting the refugee 
chambers?  What do you care about when you buy 
a refugee chamber?
Prior to 2009 Çayeli Bakır had refuge rooms but these were not particularly 
well equipped and we made a decision only to use certified refuge cham-

bers and invested in upgrading our emergency response capability. Official 
industry regulations and guidelines exist to ensure that all refuge manu-
facturers meet a certain level of quality and safety and a refuge chamber 
should be certified to comply with these requirements. In 2013 the West 
Australian Department of Mines and Petroleum (DMP) released a guideline 
titled “Refuge Chambers in Metalliferrous Mines” our supplier has the only 
refuge model to meet all aspects of this guideline in full. 

Provided air from the surface is supplied to a refuge chamber and there is 
communication with the surface it can sustain life almost indefinitely. We 
have to assume that during an emergency the services such as air, commu-
nications and electricity systems will become incapacitated and therefore 
the refuge chamber needs to be fully self contained sustaining the life of 
the maximum number of occupants for a minimum of 36 hours. 

2009 yılından önce Çayeli Bakır’da sığınma istasyonları mevcuttu, 
ancak bunlar özel olarak donatılmış değildi, biz de yalnızca sertifikalı 
sığınma istasyonları kullanma kararı aldık ve acil durum müdahalesi 
kapasitemizi geliştirmeye yatırım yaptık. Bütün sığınak üreticilerinin 
belirli bir düzeydeki kaliteye ve güvenirliğe sahip olmalarını sağlamak 
için resmi endüstri yönetmelik ve esasları mevcuttur ve bir sığınma 
istasyonunun bu şartlara uyduğu belgelenmelidir. 2013 yılında, Batı 
Avustralya Maden ve Petrol Bakanlığı (DMP), “Yapısında Metal Bulunan 
Maden Ocaklarında Sığınma İstasyonları” başlıklı bir kılavuz yayınladı, 
tedarikçimiz bu kılavuzdaki tüm hususları tam olarak karşılayan tek 
sığınak modeline sahiptir. 

Bir sığınma istasyonuna, yüzeyden sağlanan hava temin edilir ve yüzey-
le iletişim mevcuttur, varlığını neredeyse süresiz olarak devam ettirebilir. 
Olağanüstü bir durum sırasında hava, iletişim ve elektrik sistemleri 
gibi hizmetlerin işleyemez hale geleceğini varsaymak zorundayız ve bu 
sebeple sığınma istasyonu, azami sayıda kişinin en az 36 saat boyunca 
hayatta kalmasını sağlayacak şekilde donanmış olmalıdır. 

Sertifikalı bir maden sığınma istasyonunun, modifiye edilmiş bir nakliye 
konteynırından çok daha fazlası olması gerekir. Sığınma istasyonunda 
bekleyenler vücut ısılarını dışarıya verir, zehirli karbonmonoksit ve 
karbondioksit gazını nefesleriyle verir. Bağımsız bir hava kaynağının 
yanında, sığınak içindeki sakinlerin sağlık ve güvenlikleri için, gazların 
zehirli birikintisini temizlemek amacıyla gaz temizleyicilerinin takılmış 
olması ve bir klima olması gerekmektedir. Ayrıca, sığınma istasyonları 
patlamaya dayanıklılıkla ilgili belirli tasarım gerekliliklerini karşılama-
lıdır,  metan içeren yeraltı ortamları gibi patlayıcı ortamlarda elektrik 
ekipmanlarının kendinden güvenlikli olması gerekir. 

	 Bir sığınma istasyonunun yerini belirlemede 
hangi kriterlere sahipsiniz?

What criterias do you consider when you locate a 
refugee chamber?
Çayeli Bakır has 10 certified refuge stations with a total capacity for app-
roximately 200 persons. Previously I stated we usually have about 40-50 
people working in the underground at any time, we have much more capa-
city than underground workers.

Our refuge chambers vary in capacity from 8 person transportable units to 
30 person fixed stations. They are located within easy reach of the working 
areas and we use the guideline that anyone can reach a chamber within 
a maximum time of 15 minutes by walking from their work area using 
a self rescue breathing apparatus. Mines are living breathing organisms 
that are always changing and we periodically model the locations of our 
refuge chambers to ensure this criteria is maintained and since we have 
7 transportable chambers we can move them to suit where we may be 
working at that time.  

Çayeli Bakır, toplaqm yaklaşık 200 kişilik kapasitesi olan 10 adet ser-
tifikalı sığınma istasyonuna sahiptir. Daha önce, herhangi bir zamanda 

yeraltında çalışan 40-50 işçimiz olduğunu söylemiştim, yeraltındaki işçi 
sayısından çok daha fazla kapasiteye sahibiz.

Sığınma istasyonlarımız, kapasite bakımından 8 kişilik taşınabilir birim-
lerden 30 kişilik sabit istasyonlara kadar değişiklik gösterir. Çalışma 
alanlarına kolay ulaşılabilecek yerdedirler ve herkesin, ferdi oksijen 
maskesi kullanarak kendi çalışma alanlarından bir odaya yürüyerek 
en fazla 15 dakikada ulaşabileceği bir prensiple hareket ediyoruz. 
Madenler, her zaman değişmekte olan, nefes alan organizmalardır, 
bu kriterleri sağlamak için yaşam odalarımızın konumlarını periyodik 
olarak modelliyoruz ve 7 adet taşınabilir odaya sahip olduğumuz için, o 
odaları, o sırada nerede çalışıyorsak oraya taşıyabiliyoruz. 

	 Çayeli Bakır’ın, çalışanlarının güvenliği 
için pek çok şey yaptığını görüyoruz. Peki 
bu kişilerin gelişimi ve eğitimini nasıl 
sağlıyorsunuz?

We see that Çayeli Bakır is doing a lot for safety 
of its employees. How about the development and 
training of them?
We recruit most of our employees from our local area and they have little or 
no mining experience. Given that these employees will be responsible for 
the operation and maintenance of multi-million dollar mining equipment 
and we expect them to use it safely occupational training is an essential 
element of our safety program. Çayeli Bakır has a dedicated training unit 
that has the authority to examine and issue G class licenses. 

In addition to operational training, employees will also receive formal and 
informal safety and refresher training on specific subjects.

Çalışanlarımızın çoğunu faliyet gösterdiğimiz bölgeden işe alıyoruz ve 
onların çok az madencilik deneyimleri var ya da hiç madencilik dene-
yimleri yok. Bu çalışanların birkaç milyon dolarlık madencilik ekipman-
larının çalıştırılması ve bakımından sorumlu olduklarını ve onlardan bu 
ekipmanları güvenli bir şekilde kullanmalarını beklediğimizi düşünür-
sek, mesleki eğitim, iş güvenliği programımızın önemli bir unsurudur. 
Çayeli Bakır, G sınıfı lisans inceleme ve verme yetkisine sahip özel bir 
eğitim birimine sahiptir. 

Operasyonel eğitimin yanı sıra, çalışanlar belirli konularda resmi ve 
gayri resmi yenileme eğitimi alacaklardır. Resmi eğitim, eğitim birimi 
tarafından verilirken, gayri resmi durumlarda, günlük vardiya ya da haf-
talık ‘iş güvenliği’ toplantılarında denetmenler, amirler ve yöneticiler iş 
güvenliğine dair bilgi ve taahhütlerini aktarırlar. 

	 Madencilik ve tünelleme, ortak disiplinlere 
sahip. Her iki sektöre dair deneyimleri ortak 
bir platformda paylaşmakla ilgili görüşünüz 
nedir?

Mining and tunneling have common disciplines. 
What is your opinion about sharing the 
experiences of both sector in a common platform?
Çayeli Bakır already participates in a number of mining sector forums, 
myself and other employees perform a number of speaking engagements 
each year to discuss our concerns about safety and other matters relevant 
to the sector, we have been advocating the use of refuge chambers for a 
number of years.

I recognize that there are many similarities to mining and tunneling 
which means there are similar hazards and safety concerns, I hope that 
by participating in this interview that it leads to greater awareness and 
improved safety of both sectors and would be pleased to participate in 
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any common platform that contributes to better safer operation in 
our sectors. Safety and productivity of our operations can be achieved 
together provided there is leadership and commitment on the part of 
management to do so; it is possible to make a significant difference in 
our sectors performance.

Çayeli Bakır halihazırda bir dizi madencilik sektörü forumuna katıl-
makta, ben ve diğer çalışanlar her yıl, iş güvenliği ilgili kaygılarımızı 
ve sektöre dair diğer meseleleri tartışmak için röportajlar veriyoruz. 
Son birkaç yıldır da sığınma istasyonlarının kullanılmasını savunu-
yoruz.

Madencilik ve tünelcilik arasında pek çok benzerlik olduğunun ve 
bunun da benzer tehlikeler ve iş güvenliği endişeleri anlamına 
geldiğinin farkındayım. Bu röportaja katılmakla her iki sektörde 
daha yüksek bir bilince ve ileri düzeyde iş güvenliğine vesile olmayı 
umuyorum. Sektörlerimizde daha güvenli faaliyetlere katkı sağla-
yacak tüm ortak platformlarda görev almaktan mutluluk duyarım. 
Faaliyetlerimizin güvenlik ve verimliliği, yönetimde liderlik ve karar-
lılık olması koşuluyla erişilebilir; bu yöntemle sektörlerimizin perfor-
mansında önemli bir farklılık yaratmak mümkündür.

Çayeli Bakır İşletmeleri
Rize’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri Madenli Beldesinde 
faaliyet gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri’dir. 7 Temmuz 1983 tari-
hinde Türk ve yabancı sermaye ortaklığı olarak kurulmuş bir maden-
cilik şirketidir. (Eti Maden İşletmeleri genel müdürlüğü % 45, İnmet 
Mining Co. % 49 Kanada, Gama % 6). Şirket ortaklarından İnmet, 
2001 yılında Gama’nın % 6 hissesini satın almış, akabinde özelleş-
tirme kapsamında 2004 yılında devlete ait % 45 payı 49.750.000 
ABD doları bedelle satın almıştır. 2013 yılının başlarında ise First 
Quantum Minerals Ltd. firması, Inmet’in hisselerini satın alarak 
firmanın sahibi olmuştur. Bugün şirketin % 100 hissesi Kanada’da 
(Toronto) yerleşik First Quantum Minerals Ltd. firmasına aittir. 

1983-1991 yılları arasında arama, araştırma, test ve fizibilite çalış-
maları devam etmiş, 1992 yılında yatırımlara başlanıp 1994 Ağustos 
ayında üretime geçilmiştir. Madendeki ham cevher yaklaşık olarak 
ortalama % 4 Bakır ve % 6 Çinko içermektedir. İşletme tesisleri, 18 
hektar alan üzerine kurulu olup şirketin işlettiği maden işletme ruh-
sat sahası 134 hektardır.

Şu anki durumu ile; yaklaşık 6 milyon ton toplam rezervi bulunmakta 
olup; 250.000 ton metal eşdeğeri bakır ile Türkiye bakır rezervlerinin 
% 17’sini, 350.000 ton metal çinko eşdeğeri ile Türkiye çinko rezerv-
lerinin % 21’ini kapsamaktadır. İşletmede yılda 1.3 milyon ton cevher 
üretme ve işletme kapasiteyle, ortalama 150 bin ton % 25 tenörlü 
Bakır ve 80 bin ton % 50 tenörlü Çinko konsantresi üretilmektedir. 

Ülkemiz yıllık bakır madeni üretiminin % 30-40 ile çinko maden 
üretiminin % 40-45’ini karşılamakta olan Şirkette 2013 yılında 
1.320.000 ton tüvenan cevher, 156.798 ton bakır konsantresi, 
83.577 ton çinko konsantresi üretilmiştir.. Üretilen Bakır ve Çinko 
Konsantreleri hem ülkemizde işlenmekte hem de Rize limanından 
gemiler vasıtasıyla yurt dışında çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. 
Şirket, ihracatta yeraltı metal madenciliği sektörünün Türkiye birin-
cisidir.

Çayeli Bakır İşletmeleri 2013 yılı itibariyle, 248.3 milyon $ ihracat 
gerçekleştirmiş, 36.7 milyon $ Kurumlar Vergisi ve 2.0 milyon $ 
Maden Vergisi ödemelerinde bulunmuştur. Tüm bu değerlerle birlik-
te fabrikanın yurtiçi ekonomiye katkısı 169 milyon $’dır. 

İşletmede toplam çalışan sayısı 494 olup buna ilaveten belirli işlerde 
130 müteahhit elemanı ile birlikte 624 kişi istihdam edilmektedir.



 Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com  �   125124  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

1. GİRİŞ

Mevcut tünelin iç genişliği ortalama 115 cm 
olup iç yüksekliği 135 cm ile 180 cm arasında 
değişmektedir (Şek. 1). Bu kısıtlı ölçüler içinde 
yeni bir tünelin inşası, önüretimli tünel ele-
manlarının hidrolik ve yapısal tasarım gerek-
lerinin sağlanması yanında mevcut kısıtlı 
hacim içerisinde hareket ettirilerek yerlerine 
yerleşimlerini mümkün kılacak kalınlık ve 
ebatlarda tasarlanmalarını gerektirmiştir. 

Toprak ve trafik yükleri ile birlikte deprem 
yükleri ve üretim, nakliye ve yerine yerleşim 
esnasında oluşan etkiler için tek parça olarak 
tasarlanan önüretimli tünel elemanları, 10 cm 
kalınlık içerisinde yüksek mukavemetli C50 
sınıfı beton ile çift sıra hasır donatı içeren 
betonarme kesitler olarak imal edilmişlerdir.

Önüretimli tünel parçaları, maruz kalacakları 
hidrolik etkiler ve atık suların aşındırıcı ve 
kimyasal etkilerine karşı fazladan koruma sağ-
lanması amacı ile sülfata dayanıklı, mineral 
ve polimer katkılı kimyasal ile kaplanmıştır. 
Yüksekliği 120 cm ile 160 cm arasında deği-
şen parçalar, 80 cm eninde, 60 cm uzunlukta 
ve 10 cm kalınlıkta imal edilmişlerdir.Hat 
boyunca tespit edilen 5 noktadan açılan düşey 
deliklerden, hat içerisine aktarılan ve yerleşti-
rilen önüretimli ve tek parça yapısal kesitler 
ile mevcut tünelin içerisinde yeni bir tünel 
oluşturulmuş ve sonrasında eski tünelin taşı-
makta olduğu yükleri yeni tünele aktarmak ve 
yeni tüneli eski tünel içerisinde sabitlemek 
için yeni tünelin etrafı, kendiliğinden yerleşen 
yapısal harç ile doldurulmuştur. 

2. ÖNÜRETİMLİ TÜNEL PARÇALARI

Proje için ihtiyaç duyulan 4 farklı yükseklikte 
ve toplamda 940 adet önüretimli tünel par-
çası, 15 adet kalıp ile 63 iş günü içerisinde 
üretilmiştir. Şekil 2’de gösterilen ve ± 1 mm 
payhaddinde (tolerans) üretilen çelik kalıplar, 
10 cm duvar kalınlığında, 80 cm dış genişlikte, 
60 cm uzunlukta ve 160 cm, 150 cm, 140 cm 
ve 120 cm yüksekliklerinde ihtiyaç duyulan 
tünel parçalarını üretebilecek şekilde tasar-
lanmışlardır. 

İsTİKLAL CADDEsİ ATIKsu TÜNELİNİN YENİLENMEsİ

rENovATIoN oF THE İSTİKlAl STrEET DrAINAgE TUNNEl 

N.Ö. bEzGİN

İsTANbuL ÜNIVErsİTEsİ, İNŞAAT MÜhENDİsLİĞİ bÖLÜMÜ, AVCILAr, İsTANbuL

ÖzET
İstiklal Caddesi’nde tramvay hattının ortalama 1,5 m altında, Fransız Büyükelçiliği ile galatasaray lisesi arasında uzanan 
564 metre uzunluğundaki tarihi atıksu tahliye tüneli bulunmaktadır. Bu tünel, İstiklal Caddesi’nin akışı değiştirilmeden ve 
bölgenin mevcut yaşam koşullarına en az müdahale içeren bir yöntem ile yenilenmiştir.
Yapımının 1860 senesi civarında tamamlandığı tahmin edilen tünel, kesme taş duvarlar üzerinde tuğla tonozdan teşkil 
bir yığma yapıdır. Tünelin, yıllar içerisinde maruz kaldığı aşındırıcı etkiler, kimyasal etkiler ve yanlış müdahaleler  sonucu 
içerisinde oluşan yıpranma etkilerini azaltmak ve tünelin hidrolik ve mekanik özelliklerini geliştirmek için önüretimli bir 
yöntem uygulanmıştır. Tek parça olarak tasarlanan ve önüretilen 940 adet yapısal birim, ortalama 140 metre aralıkta 5 
adet noktadan düşey olarak mevcut tünel içerisine indirilerek tünel içerine yerleştirilmiştir. 
Tek parça önüretimli tünel birimleri, dar alanda taşınabilir ve yerleştirilebilir özellikleri ile tünelin, İstiklal Caddesi’nin 
kazılmasını gerektirmeden yenilenebilmesine olanak sağlamıştır.

AbsTrACT 
There is drainage tunnel that is approximately 1.5 meters below the tramway line along the Istiklal Street that runs 564 
meters between the French consulate and the galatasaray High School. this tunnel was renovated by a method without 
changing the flow of the istiklal Street and imposing the least amount of disturbance to the daily routine of the region.
The tunnel, which is estimated to be constructed in the 1860’s is constituted of a clay brick vault supported by stone ma-
sonry walls. a prefabricated method was applied in order to reduce the adverse results of the abrasive effects, chemical 
effects and improper interventions that has accumulated in the tunnel within the years and improve the hydraulic and 
mechanical characteristics of the tunnel. A total number of 940 monolithically designed prefabricated structural units were 
lowered vertically into the tunnel through 5 shafts located at approximately 140 meters along the tunnel.
the monolithically designed prefabricated tunnel elements allowed the renovation of the tunnel without excavating the 
istiklal Street due to their portable and maneuverable nature.

Tünel parçaları, gereken bölgelerde çift sıra  
S500 sınıfı hasır donatı içerecek şekilde üre-
tilmişlerdir (Şek. 3). Üretimi gerçekleştirile-
cek olan tünel parçasının ebatlarına göre 
Şekil 4’de görüldüğü gibi kalıp kurulumunun 
ardından donatı yerleşimi sonrasında, sülfata 
dirençli cüruflu çimento içeren C50 sınıfı 
beton dökümü gerçekleştirilmiştir.

Yapısal unsurların tasarımında, yapının meka-
nik gereklerinin yanısıra, maruz kalınacak 
ortamın aşındırıcı, çözücü ve ortamın hidrolik 
akış özellikleri de dikkate alınmıştır. Tünel 
üzerine etki eden kuvvetler kadar önemli olan 
tünel içerisinden akacak olan suyun bileşimi-
nin kimyasal ve aşındırıcı zararlarına karşın 
tünel betonu sülfata dirençli olacak şekilde 
üretilmiştir.

Tünel içerisinde su akışının laminer olabilme-
sini sağlamak ve tünel taban köşelerinde su 
akışı nedeni ile aşındırıcı etkilerin odaklanma-
sının önüne geçebilmek için tünel tabanı ile 
duvarlar arasında geçiş 10 cm’lik bir yarıçap 
ile sağlanmıştır. 

Dökümlerinden 24 saat sonra parçalar, hasır 
donatı kafesine yerleşik 3 kaldırma kanca-
sından Şekil 5’de görüldüğü gibi kaldırılarak 
kalıplarından alınmışlardır. Şekil 6’da 140 cm 
boyunda, 80 cm genişliğinde, 60 cm uzunlu-
ğunda ve 10 cm kalınlıkta bir tünel yapısal 
parçası görülmektedir.  

Parçaların sahada hizalanabilmeleri için kalıp 
içerisine, Şekil 6’ da görüldüğü gibi parça 
alnında 3 adet çıkıntı oluşturacak parçalar 
yerleştirilmiştir.  Bu sayede parçalar tünel içe-
risinde kolayca hizalanmışlardır ve birbirlerine 
göre yatayda kaymaları engellenmiştir. 

3 YAPISAL TASARIM

1860’lı yıllarda tamamlandığı günlerden bu 
bugüne İstiklal Caddesi altında yer alan ve 
caddenin toprak, yaya ve taşıt yüklerine maruz 
kalan atık su tüneli, 1883 senesinde tramvay 
hattının döşenmesi ile tramvayın dinamik 
dingil yüklerine de maruz kalmıştır. 2012 
senesinde gerçekleştirilen yenileme çalışma-
larına kadar bu yüklere dayanan yapı, kimyasal 
aşınma, bakım eksikliği ve İstiklal Caddesi 
boyunca binaların denetimsiz olarak atık su 
giderlerini bağlamak için tünel duvarını yatay 
yönde delmeleri neticesinde yıpranmış ve 
zayıflamıştır. Yenileme çalışmalarının yapısal 
tasarım bölümünde, mevcut tünel üzerine 
etki eden toprak ve trafik yükleri ile mevcut 
tünelin içine yerleştirilecek olan yeni tünel ile 
mevcut tünel arasına doldurulacak olan dolgu 
betonu yükleri değerlendirilmiştir. 

Tünelin içerisinde yer aldığı zeminin onlarca 
yıl içerisinde yüksek derecede sıkıştığı varsayı-
mı ile tünel üzerindeki ve etrafındaki toprağın 
birim ağırlığı 2.350 kg/m3 olarak değerlen-

dirilmiştir. Tünelin yaklaşık 1,5 m üzerinde 
hareket eden dolu bir tramvayın dinamik 
dingil yükü 10 Ton olarak hesaplanmıştır. 
Diğer taraftan, mevcut tünel içerisine yerleş-
tirilen önüretimli tünelin etrafına dökülen 
betonun birim ağırlığı ise 2.400 km/m3 olarak 
tespit edilmiştir. Yerleştirilen tünel etrafına 
beton dökümü ile oluşan hidrostatik basıncın, 
mevcut tünel üzerine etki eden aktif toprak 
basıncının üstünde kaldığı tespit edilmiş ve 
tünel etrafında aktif toprak basıncı ve beton 
hidrostatik basıncının oluşturduğu toplam yük 
değerinin tünel alt kotunda 6 Ton/m2 değe-
rine çıktığı hesaplanmıştır. Şekil 7’de yapısal 
modeli görülen tünel birimi çevresine dik ola-
rak etki eden dolgu betonu, zemin ve taşıt yük-
lerinin birleşik etkisi Şekil 8’de sunulmaktadır.

Tünel kesiti üzerine etki eden yüklerin, kesit 
etrafında oluşturduğu eğme (moment) dağılı-
mı, Şekil 9’da sunulmaktadır.

Kesit içerisinde tespit edilen en yüksek eğme 
değeri, duvar ortasına yakın kesik çizgi ile 
gösterilen seviyede 639 kg-m olarak tespit 
edilmiştir. Bu noktada, kesitin tek parça ola-
rak üretiminin yararı da ortaya çıkmaktadır. 
Kesiti oluşturan duvar ve tonozun bir bütün 
olarak dökümü kesitin her noktasında eğilme 
ile direnç gösterebilmesini sağlamıştır. Bir 
diğer üretim yönteminde, kesit, kesik çizgi 
ile görülen kısımdan ayrılarak iki parça ola-

Şekil 1. Tünel iç görünüm (Bezgin, 2012) Şekil 2. Tünel parça kalıbı (Bezgin, 2012)

Şekil 3. Hasır donatı kafesleri (Bezgin, 2012) Şekil 5. Kalıptan alım (Bezgin, 2012)

Şekil 4. Kalıp içerisine kafes yerleşimi (Bezgin, 2012)

Şekil 9. Tünel çeperinde oluşan eğme (moment) 

dağılımı (Bezgin, 2012)
Şekil 6. Tüneli oluşturan yapısal birim 

(Bezgin, 2012)

Şekil 7. Tünel yapısal birim modeli (Bezgin, 2012) Şekil 8. Tünel çeperine etki eden toprak, taşıt 

ve dolgu betonu yükleri (Bezgin, 2012)



rak üretilmiş olsa, bu noktada eğme direnci-
nin oluşumu engellenmiş olacaktı. Oluşumu 
engellenen bu direncin, alt ve üst parçanın 
farklı bölgelerine taşınması ile oluşan eğme 
değeri artacak ve bu artış duvar kalınlığının 
da artırılmasını gerektirecekti. 

Yapılan hesaplamalara göre kesitin tek parça 
üretimi, kesit kalınlığının ve dolayısı ile ağırlı-
ğının %40 azaltılabilmesini mümkün kılmıştır. 
Önüretimli tünel parçalarının ağırlıkları, yük-
sekliklerine göre parça başına 500 kg ile 600 
kg arasında değişmektedir.

4 TÜNEL YENİLEME ÇALIŞMALARI

Tünel yenileme çalışmaları Haziran 2012’de 
başlamıştır. Tünel boyunca 5 noktadan düşey 
erişim odalarının inşası ile tünele yandan 
erişim imkânı sağlanmıştır. Tünel içerisinde 
yıllardan bu yana biriken katı atıklar, su dev-
ridaim birimleri ve gerektiğinde işçilik ile 
toplandıktan sonra tünel içi yıkanarak uygula-
nacak işlemlere hazır hale getirilmiştir. Tünel 
içerisinde işçilerin çalışabilmeleri için temiz 
hava sağlanmasının ardından,  önüretimli 
tünel birimlerinin tünel içerisine taşınabilme-
leri için tünel tabanına kontraplak levhalardan 
düz bir satıh oluşturulmuştur. Eski tarihi yapıyı 
beton dolgudan korumak ve yeni yapı üzerine 
mevcut tünel çeperindeki nem ve su sızıntı-
larının nüfuz etmesini önlemek için mevcut 
tünelin içi polimer örtüler ile kaplanmıştır 
(Şek. 10).

Sülfata dirençli çimento ve polimer esas-
lı malzeme ile kaplanmalarının ardından 
parçalar Şekil 11’de görüldüğü gibi erişim 
odalarından tünel içerisine aktarılmışlardır. 
Tünele aktarımlarını takiben kaldırma ve taşı-
ma teçhizatına aktarılan tünel parçaları, Şekil 
12’de görüldüğü gibi ilgili noktalara taşınarak 
tünel içerisinde hizalanmaya başlamışlardır. 
Hizalanma esnasında parça alınlarına bitüm 
ve poliüretan esaslı dolgu malzemesi sürüle-
rek parça ara yüzlerinin tamamen örtüşmesi 
sağlanmıştır.

Mevcut tünel ile içerisine yerleştirilen tünel 
birimlerinin hizalanmasından sonra (Şek. 12) 
tünel boyunca belirli aralıklarda karot ile açı-
lan deliklerden beton yerleştirilerek mevcut 
tünel ile yerleştirilen tünel arasındaki hacim 
Şekil 13’de sunulduğu gibi doldurulmuştur. 
Bu şekilde tünel mevcut tünelin içerisinde 
sabitlenmiş ve mevcut tünel üzerindeki aktif 
kuvvetler yeni tünel üzerine aktarılmıştır.

Şekil 12. Parçanın tünele yerleştirilmesi (Yavuz, 2012)

5 SONUÇLAR

Günlük insan trafiğinin bir milyon kişi-
ye ulaşabildiği İstiklal Caddesi, Fransız 
Başkonsolosluğu ve Tünel arasında yaklaşık 
1,4 km uzunluğu, üzerinde ve civarında yer 
alan yüzlerce bina ve işyeri ile sosyal ve 
ticari hareketliliğin son derece yoğun olduğu 
bir ortamdır. Caddenin, çok uzun bir süredir 
hizmet veren ve artık yıpranmış olan atık su 
tahliye altyapısının yenilenmesinin, caddenin 
hareketliliği engellenmeden gerçekleştirilmiş 
olması önemlidir. Konularında uzmanlaşmış 

firmaların işbirliği ile üretilen çözümler, bu 
projede başarı ile uygulanmıştır. Proje alanı, 
İstiklal Caddesi’nin yaklaşık 15 metre genişliği 
içerisinde 564 metre uzunlukta olup yaklaşık 
olarak 8.500 m2’ye yayılmıştır. Proje kapsa-
mında mevcut tünel, hat boyunca 5 noktadan 
ve Şekil 14’de görüldüğü gibi cadde üzerinde 
yaklaşık olarak 2 m * 3 m ölçülerinde yer 
işgal eden toplam 30 m2’lik erişim odaların-
dan erişilerek yenilenmiştir.  Önüretimin, dar 
alanda inşaata olanak tanıyan yapısal çözümü 
ile tünel yenileme çalışmaları, saha boyunca 
erişim odaları hariç, hafriyat ve yerinde ima-
lat gerekmeden Şekil 16’da görüldüğü gibi 
tamamlanmıştır.

Şekil 16. Tamamlanan tünel (Yavuz, 2012)
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Şekil 10. Tünel iç düzenlemesi (Yavuz, 2012)

Şekil 11. Parçanın tünele indirilmesi(Yavuz, 2012)

Şekil 13. Tünel etrafının betonlanması (Yavuz, 2012)

Şekil 15. Erişim odası (Yavuz, 2012)
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“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.”

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.

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.

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

• Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.  

• Üyelik bilgilerinizi lütfen info@tunelder.org e-posta adresine gönderiniz.
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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

 Seyfullah Ekiz 
TBM-CUTTERS

450.  Asaf Bulut 
Ekol Koz. Madencilik

451. Mehmet Şahin Duymuş 
Hitit İnşaat

452 Sercan Güz 
Hitit İnşaat

453 Mustafa Fakıbaba 
GCF-Peker İş Ortaklığı

454 Özberk Aydemir 
Peker İnaat

455 Yusuf Tatar 
GCF-Peker İş Ortaklığı

456 Cem Sağdıç 
Masey Mühendislik

457 Ali Bayrak 
Altınok Müşavir Mühendislik

458 Ahmet Uçar 
Altınok Müşavir Mühendislik

459 Mehmet Ali Arıkan 
GCF-Peker İş Ortaklığı

460 Engin Hoş 
Doğuş-Gülsan Ortaklığı

461 Emre Balcıoğlu 
Dağcan İnşaat

462 Necat Arıbaş 
Dağcan İnşaat

463 Orkun Kantarcı 
Şırnak Üniv. Maden Müh. Böl.

464 Nurettin Demir 
Gama Nurol İş Ort.  
Marmaray BC1 Projesi

465 M. Bülent Çakar 
Gama Nurol İş Ort. 
Marmaray BC1 Projesi

467 Birol Akpınar 
Ünal Akpınar İnşaat

468 Ahmet Özkan 
Ünal Akpınar İnşaat

tünElcİlİK dErnEğİ üyElErİmİZ 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

448. TBM-CUTTERS 
Makine İmalat İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
www.tbm-cutters.com

466. ÜNAL AKPINAR İNŞAAT 
San. Tur. Madencilik ve Tic. A.Ş.
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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
İSTANBUL METRO 
FORUM & EXHIBITION
GRAND CEVAHİR HOTEL   

www.istanbulmetroforum.org

19-20 NİSAN 2015

ISTANBUL CLEAN COAL FORUM

İstanbul, Turkey

www.cleancoalforum.org

EKİM 2015
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(TÜzEL KİŞİLİK)

TÜNELCİLİK DERNEĞİ'NE,
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