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Belpınar Tüneli’nde Kazı Başladı 
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OviT Tüneli’ndeKi Çalışmalar Yeniden Başladı
excavaTion Works sTarTed again in oviT Tunnel 
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 BarTin-amasra highWay Tunnels came inTo service
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SUNUŞ | introduction
Prof. Dr. Nuh bİLGİN

TÜNELCİLİK DErNEĞİ bAŞKANI

President of turkish tunnelling society

Değerli Okuyucularımız 

Bu sayıda yine sizinle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

22-28 Mayıs 2015 tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde 

ITA’nın desteğiyle yapılacak Dünya Tünelcilik Kongresi yaklaşıyor. 

Kongre; Dünya çapında büyük ilgi ile takip ediliyor. Kongreye 667 

tebliğ özeti gönderilmiş durumda.  Bunların 70 tanesi Çin’den, 55 

tanesi Güney Kore’den, 50 tanesi İtalya’dan, 40 tanesi Almanya’dan, 

38 tanesi de Türkiye’den gönderilmiştir. Bu Türkiye’deki Tünelcilik 

faaliyetlerinin ne kadar da önemle takip edildiğini gösteriyor.

Hırvatistan Tünelcilik Derneği ile iyi ilişkiler içinde olan derneğimiz, 

yapılan bir anlaşma ile Türk katılımcılar için kayıt ücretinden %25 bir 

indirim sözü aldı, ayrıca bir turizm şirketi ile Demos Fuarcılık Şirketi 

kanalı ile yaptığımız bir anlaşmaya göre ulaşım ve otel ücretleri için 

önemli indirimler aldık, bu konuda derneğimizi arayabilirsiniz.

Türkiye’deki tünelcilik faaliyetleri büyük bir hızla devam ediyor. 

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi yetkilileri yeni metro projeleri ihalelerine hazırlanıyor, yeni 

projelerde bir çok TBM’in kullanılacağını tahmin ediyoruz.

Ayrıca Derneğimizin 27-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında İstanbul’da 

gerçekleşecek Tunnel Expo Fuarı’nda  yapmasını planladığı kısa kursa 

Dr. N. Barton’ın geleceğini ve “Uzun Tünellerde TBM Kullanımının 

Getirdiği Sorunlar” adlı bir konuşmayla katılacağını duyurmanın 

onurunu taşıyoruz. Tünelcilik ve Madencilik konularını ve ortak 

yönlerini içerecek bu kısa kursun programını  yakında organizasyon 

komitesi sizlere web sayfamızda açıklayacaklardır.

Bir dahaki sayıya kadar hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.  

.

Dear Readers 

I am my privilege to announce you that world tunneling congress which 

will be held in Crotia, Dubrovnik at 22-28 May 2015 is approaching with 

great interest from all over the world. 667 abstracts were received, 70 

form China, 55 from South Korea, 52 from Italy, 40 from Germany, 38 from 

Turkey and 32 from USA.  A short course on soft ground Urban Tunnelling 

and Rock Tunnelling in Karst is organized within the event. Turkish 

Tunnelling Society is fully supporting the organization, and participating 

with a stand. Turkish participants will receive a discount of 25% on 

registration fees. Our society made also an agreement with a tourism 

organization for air transfer and accommodation, please contact us for 

the necessary information.

Tunnelling activities are progressing well all over Turkey. The authorities 

of Istanbul Municipality is preparing new tender document for different 

Metro Lines. It is interesting to note that several TBMs are intended to 

use within these lines. 

We are also proud to announce that world well known scientist Dr. N. 

Barton is accepted to give a speech on “TBM prognosis challenges in long 

tunnels” during short course that Turkish Tunnelling Society is organizing 

during Tunnel Expo 2015 on the 27-29th August 2015 in Istanbul. This 

course will be oriented to both Tunnel and Mining engineers. We are sure 

that this short course many practicing engineers will be interested in 

this short course.  The program will be released soon by the organizing 

committee.

See you all in our future issiue  
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Trabzon’un Çaykara ilçesi Kavlatan 
mevkiindeki HES tüneli girişinde meydana 
gelen ve ülkemizi yasa boğan çığ 
faciasından ötürü Tünelcilik Derneği ailesi 
olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Tünelcilik sektöründe böyle faciaların bir 
daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Kazada yaşamlarını yitiren tünelci 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine 
başsağlığı ve sabır diliyoruz.

ÜlKEmİzİn bAşı SAğolSun.
Tünelcilik Derneği
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Devlet Su İşleri 20. Bölge (Kahramanmaraş) sınırları içerisindeki Kılavuzlu 
Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı kapsamında bulunan ve kanalın 
65.098 ile 70.548’inci kilometreleri arasında yer alan 2 nolu tünelin 
(Belpınar Tüneli) yapımında çalıştırılacak olan “Zeugma” isimli Tünel 
Açma Makinesi kazıya başladı. DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Mahalli 
İdare Temsilcileri ve Doğuş İnşaat Üst Yönetimi’nin katıldığı törenle 17 
Aralık 2014 tarihinde tünel kazı çalışmalarına başlandı.

Projenin Yeri

Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı projesi Türkiye’nin 
güneyinde 37º05’ ve 38º00’ kuzey enlemleri ile 36º15’ doğu boylamları 
arasında bulunmaktadır. Proje alanı; kuzeyde Kahramanmaraş ili 
Türkoğlu ilçesi ve Aksu çayından başlamakta, güneyde Gaziantep iline 
bağlı Aydoğdu beldesine ve Tahtaköprü barajına kadar uzanmaktadır. 
Proje alanını Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri arazileri 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla proje alanı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesi olmak üzere iki ayrı bölgenin sınırları içerisinde yer almaktadır.

Projenin Amacı

Brüt 55.536 ha alanın sulanması için gerekli sulama suyunun iletilmesi, 
Sağlık Ovası’nın / taşkın suları ile sulamadan dönen suların Tahtaköprü 
Baraj’ına aktarılması amaçlanmaktadır. Ana İletim Kanalı sulama, 
derivasyon, drenaj ve taşkın kanalı olarak hizmet verecek, Kahramanmaraş 
ve çevre yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını da 
karşılayacaktır.

Ana İletim Kanalı; inşaatı devam etmekte olan “Kılavuzlu Sulaması I. 
Kısım İnşaatı”  muhtevasında olan KS Ana Kanalı bitiminden (Aksu çayı 
geçişinden) başlamakta olup Aksu Çayı Sifon Giriş Rakortman Yapısı 
esas alınarak proje başlangıç debisi Q=80 m³/s başlangıç kilometresi 
Km: 37+769,07 olarak belirlenmiştir. Ana İletim Kanalı beton kaplama 
trapez kesitli olarak projelendirilmiştir. Kaplamalı kanal Km:84+600,00 
de sonlanmaktadır. 

Belpınar Tüneli

Ana İletim Kanalı’nın bazı bölümleri topografik zorunluluklar nedeniyle 2 
adet tünel ile geçilecektir. Birinci tünel; uzunluğu kısa olduğundan at nalı 
olarak konvansiyonel şekilde D=7,00 m çapında inşa edilecektir. İkinci 
tünel olan Belpınar Tüneli ise D=6,00 m çapında Tünel Açma Makinası 
ile açılmaya başlandı.

Doğuş İnşaat tarafından ihalesi Ağustos 2014 tarihinde kazanılan ve 
tamamlanması planlanan 185 Milyon TL+KDV ihale bedelli Kılavuzlu 
Sulaması Ana Kanalı İşi kapsamındaki Belpınar Tüneli Gaziantep ili 
Nurdağı ilçesinde yer alıyor. 5.450 m uzunluğundaki tüneli toplam gücü 

Belpınar Tünelı’nde Kazı Başladı

The excavaTion Works sTarTed in The Belpinar Tunnel 
The General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) started the excavation with a TBM named Zeugma in 
Belpinar tunnel. This tunnel is located between the chainages 65+098 and 70+548 on the main irrigation 
canal Section 1. DSI, Dogus Construction and local administration delegates attended the opening ceremony 
at 17th of December 2014.

Erdal Can

ProjE Müdürü 
Doğuş İnşaat

Mustafa sakallı

teknİk ofİs şefİ 
Doğuş İnşaat

onur kansu

tBM şefİ 
Doğuş İnşaat
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3.137 Kw, uzunluğu 105 m, ağırlığı 550 ton olan Herrenknecht marka 
TBM açıyor. Tünel kazı çapı 6,820 m ve tünel net çapı 6 m olan bu TBM ile 
ilerleme hızı ortalama ≈ 14 m/gün (10 ring/gün) olarak hedeflenmekte. 

TBM’in Özellikleri
Markası : Herrentknecht
Tipi     : EPB ( Zemin basınç kalkanlı makine)
Toplam Gücü : 3.137 Kw
Uzunluğu   : 105 m
Toplam Ağırlık : 550 ton
Kazı Çapı : 6.800 mm
Tünel Net Çapı : 6.000 mm
Tünel kazısının tamamı ultrabazik karakterli kayaçlardan peridotit 
ve serpantinler içerisinde (Ofiyolit) yapılacaktır. Tünel giriş ağzından 
itibaren ilk 2 km, tamamen parçalı, çok kırıklı, dağılgan, yer yer altere kaya 
kalitesine sahip çok zayıf-zayıf kaya özelliği göstermektedir. Sonraki 3,5 
km ise genelde sağlam, az parçalı özellik göstermektedir

Ana İsale Kanalı Özellikleri

Ana İsale Kanalı’ndan sulanacak pompajlı sulamalar için 3 yerden 
sağlı, sollu pompa istasyonları ile su basılacaktır. Pompa istasyonları ile 
bunların yaklaşım ve kanal ayırım yapıları daha sonra sulama şebekeleri 
ile birlikte inşa edilecek olup bu iş kapsamında değildir.

Ayrıca, kış aylarında Sağlık Ovası’nda oluşacak göl sularının, ovada tarım 
yapılmasını sağlayacak zamanda boşaltılması için maksimum 50 m³/s 
kapasitede, (Km: 59+224.43) “Göl Boşaltım Yapısı” teşkil edilerek boşalım 
sağlanacak ve kış suları mevcut Tahtaköprü Barajı’na aktarılacaktır.

Ana İsale Kanalı Km: 50+600.00–50+685.40 ile 63+528.00–63+613.40 
arasında üst havzası çok büyük olan iki adet yan dereyi alttan Galeri ile 
geçmektedir. Söz konusu galerilerin çapları D= 7,00 m dir.

Ana İsale Kanalı’nın son bölümü mevcut Tahtaköprü Barajı’na mansaplanan 
yandere ve mevcut Emen Tahliye Kanalı’na boşalmaktadır. Ancak, isale 
kanalı bu bölümde derin yarmada olduğundan, mevcut yatakta kaplamalı 
kanal sonu olan Km: 84+600.00’den sonra Km: 86+332.59’a kadar yatak 
taraması yapılarak mansap boşaltım koşulları sağlanacaktır. 

Ana İletim Kanalı Üzerindeki Sanat Yapıları:

1 adet Betonarme Sifon
2 adet Galeri
2 adet Tünel
8 adet Yol Geçişi
2 adet ÜSG
3 adet ÇEK 
10 adet Rampa
16 adet Yamaç Su Alma Yapısı
1 adet Göl Boşaltım Yapısı
2 adet Yatay Sondaj (demiryolu ve karayolu geçişleri için)
1 Adet Doğalgaz Boru Hattı Geçişi
1 Adet Petrol Boru Hattı Geçişi

Kılavuzlu Projesi’nin tamamlanması ile Kahramanmaraş (270.950 dekar), 
Gaziantep ve Hatay illerinde toplam 1 milyon 76 bin 500 dekar 
zirai arazinin sulanması sağlanacak. Bu alanın 610 bin 354 dekarlık 
kısmı Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alıyor. 
Ayrıca proje ile 72 bin dekar arazi taşkınlardan korunacak. Kılavuzlu 
Sulaması’nda, yılda ortalama 282.276.518 TL tarımsal net gelir artışı 
sağlanması, istihdam artışının yaklaşık 122.000 kişi olması hedefleniyor. 
Proje tamamlandığında kanal;sulama,derivasyon,drenaj ve taşkın kanalı 
olarak bölgeye hizmet verecek. 

Ana İletim Kanalı’nın bazı bölümleri topografik zorunluluklar nedeniyle 2 adet tünel ile 
geçilecektir. Birinci tünel; uzunluğu kısa olduğundan at nalı olarak konvansiyonel şekilde 
D=7,00 m çapında inşa edilecektir. İkinci tünel olan Belpınar Tüneli ise D=6,00 m çapında 
Tünel Açma Makinası ile açılmaya başlandı.
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The excavation works of the Cankurtaran tunnel, one of the longest tunnel in Turkey, between Hopa and Borcka, are 
finished. Besides, 70 % of the final lining construction is finished in the tunnel.

CanKurTaran Tüneli

cankurTaran Tunnel 

Türkiye’nin en uzun tünellerinden biri olacak Hopa-Borçka arasındaki 
Cankurtaran Tüneli’nde, kazı çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından beton kaplama çalışmalarının da yüzde 70’i tamamlandı.

Karadeniz’i Erzurum üzerinden İran’a bağlayan, zorlu kış şartlarında 
geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı 
Cankurtaran Geçidi’ne alternatif olarak yapılan Cankurtaran Tüneli’nin 
10 bin 400 metrelik bölümünde kazı işleri, 16 Mart 2014’te 
tamamlanmıştı. 29 Ekim 2010’da temeli atılan, iki tüp halinde inşa 
edilen Cankurtaran Tüneli’nde betonlama çalışmaları, Borçka ve 
Hopa ilçelerinden çift taraflı sürdürülüyor.

Artvin’in Hopa ile Borçka ilçeleri arasında 5 bin 200 metre 
uzunluğunda çift tüp olarak yapılan Cankurtaran Tüneli Hopa’dan 
itibaren Çavuşlu mevkiinde 200 m kotundan başlayarak 5.200 m 
uzunluğunda devam ederek Çifteköprü mevkiinde 400 m kotunda son 

bulmaktadır. Bu uzunluğu ile Cankurtaran Tüneli tamamlandığında 

Avrupa ve Dünya’da da sayılı tüneller arasına girecek. 

Cankurtaran Karayolu Tüneli, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu 

Bölgesi dolayısıyla Orta Doğu ülkeleri arasında önemeli bir köprü 

görevi üstlenecek. Tünelin bölgeler arası seyahatte mesafeyi 

kısaltması ve ulaşım masraflarını azaltmasının yanı sıra daha güvenli 

bir ulaşım güzergâhı sağlaması bekleniyor. Özellikle tır sürücüleri ve 

araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar, bu kış son kez Cankurtaran 

Dağları’nı geçecek. Tünel Borçka-Hopa arasında ulaşımı 12 kilometre 

kısaltarak karayolu ulaşımını da 30 kilometreden 18’e düşürecek. 

Tünel çalışmalarının sona ermesiyle 2015 yılı sonunda Cankurtaran 

Tüneli sürücülere hizmet vermeye başlayacak. 

Kaynak: www.buyuyenturkiye.com
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The First two TBM’s cutterheads and tail shields arrived in the construction area at 17th of December 2014.

dOHa MeTrOSu prOJeSi’nde KullanılaCaK 

TBM’s arrived in The consTrucTion area for 

ilK iKi TBM’nin parÇaları şanTiYeYe ulaşTı 

Yurtiçi ve yurtdışında önemli ve prestijli inşaat projelerine imza atan, 
Türkiye’nin önde gelen iki şirketi Yapı Merkezi ve STFA; Katar Doha 
Metrosu kapsamında en büyük hat olan “Gold Line” ihalesini kazanmıştı. 
Doha Metrosu Projesi kapsamında ilk iki TBM’nin kesici kafaları ve 
kuyruk kalkanları 17 Aralık 2014’te sabaha karşı şantiyeye ulaştı. 

TBM parçaları, Makine Mühendisi Enver Koç denetiminde, aynı gün içinde 
tırlardan alındı ve beton bloklar üzerinde ters çevrilerek nihai kaynak 
pozisyonu için hizalamaları yapıldı. Kesici kafanın kaynak işleri Ortak 
Girişim tarafından Herrenknecht firmasına verildi. Ayrıca TBM montajı 
Herrenknecht süpervizörlüğü altında Ortak Girişim tarafından yürütülecek.

Birinci TBM’nin geri kalan parçalarının 5 Ocak 2015, ikinci TBM’nin geri 
kalanı ise 20 Ocak tarihinde şantiyede olması öngörülüyor. İlk TBM 20 

Şubat 2015, ikinci TBM ise 20 Mart 2015’te kazıya başlayacak.

Gold Line ihalesi, 2022 Dünya Kupası’na hazırlık olarak yapılan yatırımlar 
arasında, 4,4 milyar dolar bedel ile Katar’da bu amaçla yapılan en büyük 
proje durumunda.

Doha Metrosu; Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Altın olmak üzere, dört hattan 
oluşacak ve 37 adet istasyona sahip olacaktır. Türk firmalarının 
kontratına imza attığı Altın Hat (Gold Line) ise; doğu-batı doğrultusunda 
işleyecek ve yeni Hamad Uluslararası Havalimanı’nın kuzeyinden kent 
merkezindeki ana istasyon olan Msheireb’den geçerek, Al Saad ve 
Al Waab Caddeleri’nden, Güney Al Rayyan ve yeni Doha Hayvanat 
Bahçesi’ne uzanacak ve oradan da Muaither İstasyonu’na kadar yer 
altında inşa edilecektir.  

The doha MeTro projecT 
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MarMaray Projesi yenikaPı istasyonu kuyruk 

The excavaTion of Turn Back Tunnel in Yenikapi 

1 GİRİŞ

Marmaray projesi İstanbul Boğazının her iki yakasındaki demiryolu  
hatları, İstanbul Boğazı’nın altından geçecek olan bir demiryolu tünel 
bağlantısı ile birbirine bağlanacaktır. Hat, Kazlıçeşme’de yeraltına 
girecek; yeni yeraltı istasyonları olan Yenikapı ve Sirkeci boyunca 
ilerleyecek, İstanbul Boğazının altından geçecek ve diğer bir yeni yer altı 
istasyonu olan Üsküdar’a bağlanacak ve Söğütlüçeşme’de tekrar yüzeye 
çıkacaktır. Projeyi müteahit firma olarak Taisei-Gama-Nurol ortaklığı 
üstlenmiştir. Projenin kontrol mühendisliği hizmetlerinde İdare (DLH) 
adına Avrasya Consult tarafından yürütülmektedir. 

Proje kapsamında, Soner Temel Mühendislik olarak;

- Yedikule - Yenikapı istasyonları arasında TBM ile açılmış tünellerin;

- Cross Passage (Bağlantı tünelleri) 

- Sump Pit (Pompa Çukuru) yapıları 

- Turn Back Tüneli (Kuyruk tüneli)  imalatları üstlenilmiştir.

Bu yayında Turn Back Tünelinin imalat aşamaları, yaşadığımız sorunlar ve 
ürettiğimiz çözümler hakkında bilgi verilecektir. Turn Back Tüneli, Yenikapı 

Şekil 1. Turn Back tüneli güzergâhının jeolojik haritası

Şekil 2. RMR puanına göre tavan açıklığı ve desteksiz ayakta kalma süresi

Şekil 4. Dayama duvar

Şekil 5. Yapıyı desteklemek için yaptığımız strut imalatı

Şekil 6. Tünel girişindeki fore kazıkların kırılmasıŞekil 3. Dayama duvar ve kuşak imalatı

ÖZET
Ülkemizde toplu taşıma politikasının bir gelişimi olarak 
son yıllarda raylı sistemler yatırımlar artış göstermiştir. Bu 
yatırımların en önemlilerinden biriside İstanbul Boğazını deniz 
altından geçerek hizmet verecek olan Marmaray Projesidir. Bu 
yayında Marmaray Projesi Yenikapı İstasyonunda bulunan 
Turn Back Tüneli imalatı aşamasında karşılaşılan sorun 
ve bu sorunlar için üretilmiş 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 What is the most sensational of 
these investments is Marmaray Project in Istanbul with 
surface and submerged tunnels. This paper is a summary 
of the turn back tunnel in Yenikapi Station of the Marmaray 
Project.

ÖNER YılmAZ

Maden Mühendisi,  
soner TeMel Mühendislik, isTanbul

alaaTTin raMoğlu

inşaaT Mühendisi, 
GaMa nurol adi orTaklığı, isTanbul

sinan kuku

JeoloJi Mühendisi, 
soner TeMel Mühendislik, isTanbul

İstasyon yapısı içinde bulunan TBM Hatları arasında projelendirilen 
trenlerin geçişi ve bekleme durumunda kullanılması amacıyla açılan 
kuyruk tünelidir.

2 YENİKAPI BÖLGESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Yenikapı bölgesi jeolojik açıdan Güngören formasyonu olarak 
isimlendirilen formasyon özelliklerini göstermektedir. Güngören 
Formasyonu, yeşilimsi gri, açık kahve renkli, ince kum mercekleri bulunan 
kil tabakalarından oluşur. Güngören formasyonuna ait killer geçirimsiz 
olarak kabul edilebilir. Bu duruma göre Güngören formasyonuna 

ait birimlerin suya doygun olması, yanal ve düşey yönde değişmesi, 
killi düzeylerdeki taşıma gücünün daha da düşük olmasına neden 
olmaktadır, (Şek. 1).

Çalışma alanında yapılan sondajlarda, yeraltı su seviyesinin tünel tavan 
kotunun üzerinde olması, kazı esnasında çalışmada büyük zorluklara 
sebep olmuştur.

Çalışılan zeminde marn ve kireçtaşı birimlerinin erime boşlukları 
nedeniyle yüzeyden gelen sular, bu kayaçlar içine girmiştir. Tünel 
aynalarında CaCO3’ lı kayaçlar nemli-ıslak, kil taşları ise kuru 
gözlenmektedir. Buna göre RMR hesaplamalarında kayaçlar en düşük 
10, en yüksek 15 puan almışlardır, (Şek. 2 ve Çiz. 1 kullanılarak).

3 HAZIRLIK İŞLERİ

Zemin şartları gereği tünel girişinin yapabilmesi  için tünel kesitinin 
etrafına analiz ve tasarım hesapları neticesinde, stabilitede zemin 
kaynaklı problemleri engellemek için dayama duvar  ve strut destekler 
yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Öncelikle bu imalatlar projesine 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. (Şek. 3, 4 ve 5’de imalat aşamasından 
görüntüler verilmektedir).

Hazırlık imalatlarının tamamlanmasını takiben iş ve zemin koşullarının 
elverişsiz olması sebebiyle istasyon kazısı sırasında zemini tutması için 
yapılmış 2 kat 1,5 m çapında fore kazığın kırılması ile başlanılmıştır. 
(Şekil 6 ve 7).

tüneli iMalatı ve uygulaMa teknikleri

STaTIon of MarMaraY ProjecT
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Şekil 7. Turn Back tüneli girişinde bulunan iki sıra fore kazık

Şekil 8. Turn Back tüneli tip kesit görünümü Şekil 10. Umbrella borularının ekskavatör ile montaj aparatı

Şekil 9. Destekleme tip kesit ve profil görünümü

Şekil 11. Umbrella borusu ekskavatör ile montajı

Şekil 13. Vida Tipi umbrella borusu delgisi ve montajı

Şekil 14. Vida tipi umbrellanın imalatı

Şekil 15. Vida tipi umbrella imalatı tamamlanmış borular

Şekil 12. Vida tipi umbrella 3D görünüm

4 KAZI İŞLERİ

Turn Back tüneli için iki proje oluşturulmuştur. İlki düşey jet grouting 
ile ortamın mühendislik parametrelerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 
Ancak ilk etapta uygulanamamıştır. Çünkü buraya yapılacak enjeksiyon 
ve içine katılacak olan kimyasal maddeler çevredeki arkeolojik kazılara 
zarar verme olasılığından dolayı iptal edilmiştir. İkinci proje ise her 4 m 
ilerleme için iki kat umbrella arch boruları ve zemin çivileriyle aynanın 
stabil hale getirilmesidir. Bu proje ile kazı çalışmasına başlanılmıştır.

Yapılan iş sırasında hangi sebeple olursa olsun tüneli çevreleyen 
zemindeki deformasyonların, istenmeyen oturmalara, gevşemelere ve 
kaya mukavemetinin azalmasına neden olmayacak kadar küçük olması 
hedeflenmiştir. Özellikle tünel tavan kotu ile yüzey arasında 7 mt örtü 
kalınlığının olması şartları daha da zorlaştırmıştır. Bu zor koşullarda kazı 
çalışmamızın başlaması ve tünelin emniyetli bir şekilde açılmasında 
başta şirketimizin ve çalışanlarımızın tecrübesi çok önemliydi. Şekil 8’de 
tünelin tip kesit görünümü verilmektedir.

Kazı sırasında şu kriterler uygulanmıştır;

- Ayna Zemin çivisinde, %50 Bindirme uygulanmıştır.

- Çift kat UA ve her periyod da %55 bindirme olacak şekilde 
uygulanmıştır.

- Kazı adımları kısaltmıştır.

- Kazı alanını küçültmüştür(Parçalı kazı)

- Fil ayaklı çelik kuşaklar konularak kazı kesiti buna göre yapılmıştır.

- Konsolidasyon amaçlı enjeksiyon ve drenaj delgileriyle suyun kontrollü 
şekilde alınması sağlanmıştır.

- Susuzlaştırma kuyuları delinerek su çekilmiş ve seviye düşürülmüştür.

- Deformasyonu minimum Düzeye indirebilmek için vida tipi umbrella 
arch uygulaması yapılmıştır.   

- Her periyod sonunda çelik kuşak ve shotcrete destekli kiriş yapısı 
oluşturulmuştur.

5 DESTEK İŞLERİ

5.1 Umbrella Arch Borusu Çakma Uygulaması

Umbrella boruları formasyonun özelliği itibarı ile “auger” vasıtasıyla 
oluşturulan deliklere sürülmekteydi. Ancak Umbrella uygulaması 
sırasında açtığımız delikler boruların sürülmesi için geçen kısa sürede 
kendini tutamayarak yıkılması ve tıkanması sorunu ile karşılaşıldı. 
Bu sorunun çözümü için farklı yöntemler denendi. Bunlardan biri 
ekskavatörün kırıcı ucuna bir aparat tasarlanmış. Bu aparat yardımı ile 
umbrella borusunun zemine cebri olarak sürülmesi amaçlandı. Şekil 
9’da Destekleme Tip kesit ve profil gözüküyor.

Ekskavatörle çakma yönteminden sonuç alınmasına rağmen borularda 
sapmalar oluşmuştur. Daha homojen bir delik formu oluşturabilmek 
ve zemin şartlarına daha uygun imalat yapmak adına yeni bir yöntem 
arayışına girilmiştir. Bu durumun çözümü için saha uygulamalarımız 
sonucunda ürettiğimiz vida tipi umbrella borusu uygulamasına 
başlanmıştır. (Şek. 10 ve 11).

5.2 Vida Tipi Umbrella Borusu Uygulaması

Vida tipi umbrella uygulaması denemeleri başarı ile sonuçlandırıldı 
ve bu uygulama sayesinde yüzeydeki zemin oturmaları minimum 
seviyelere indi.

Kendi delen vida tipi umbrella borusu standart umbrella borusuna 
sonsuz bir helezon diş monte edilerek üretilmiştir. Şekil 12. Vida Tipi  
umbrella 3D gözükmektedir.

Vida Tipi Umbrellanın Sağladığı Faydalar Bu projede Vida tipi umbrella 
borusu kullanılması sonucunda. Her umbrella periyodunda delinip 
boruların sürülebilmesi için yapılması gereken yaklaşık 10 m³’lük foraj 
yapılmadan boruların vida yöntemiyle zemine montajı sağlanmıştır. 
Bunun sonucunda da 10 m³’lük forajın meydana getirebileceği 
deformasyonlar engellenmiş ve ilave olarak 10 m³’lük konsolidasyon 
sağlanmıştır. Boruların daha düzgün ve aynı zamanda vida özelliğinden 
dolayı zemini sıkıştırarak montajının yapılması tünelde olabilecek 
deformasyonların önüne geçerek, yüzey oturmalarının minimum düzeye 
inmesi sağlanmıştır.

Vida tipi umbrella uygulaması;

Kazı sırasında İlerleme miktarı 80 cm olarak planlanmıştır. Her umbrella 
periyodunda ilerleme 5 adet çelik kuşak ve 4mt ilerleme olarak 
planlanmıştır. Umbrella Çatı Destek Sisteminin yapılmasında umbrella 
arch delgisi ( 9 m uzunluğunda ve 114 mm çapında boru) 4 m de bir çift 
sıra olarak 12°’lik açı ile çakılmıştır. Alt sırada 40, üst sırada 41 olmak 
üzere toplam 81 adet umbrella arch borusu zemine sürülmüştür. Şekil 
13, 14 ve 15’de vida tipi umberella borusunun imalatından görünümler 
verilmektedir.



22  .  Tünel Dergisi  .  www.tuneldergisi.com Tünel Dergisi  .  www.tuneldergisi.com  .  23

Turn Back Tüneli için Umbrella Çatı Sisteminin Toplam 62 round da 
tamamlanması planlanmıştır. Her bir round mesafesi 4 m’dir. İlk round 
14 gün, ikinci round 9 gün, üçüncü round 7 gün ve dördüncü round 5 
günde tamamlanmıştır. Projenin devamında her bir round yaklaşık 5-6 
gün de tamamlanmıştır. Kazı esnasında 25.130 metre umbrella arch 
uygulaması yapılmıştır. Şekil 16 ve 17’de deformasyon durumu umbrella 
uygulanmadan önce ve sonra verilmektedir.

Şekil 16. Vida tipi umbrella uygulamasından önce alınmış deformasyon ölçümleri

Şekil 19. Fil ayağı detay kesiti

Şekil 21. Tünel destekleme görünüm

Şekil 24. Parçalı kazı

Şekil 25. İmalatı tamamlanmış zemin çivileri

Şekil 26. İbo bulon pakeri

Şekil 22. Deforme olan geçici invert

Şekil 23. Deforme olan geçici invertin desteklenmesi

Şekil 20. Tünel 3D tip kesiti

Şekil 17. Vida tipi umbrella uygulamasından sonra alınmış deformasyon ölçümleri

Şekil 18. Fil ayaklı çelik kuşak kesiti

5.3 Fil Ayak İksa Uygulaması

Fil ayağı olarak adlandırılan uygulamada, üst yarı çelik kuşak montajında. 
Çelik kuşak ayaklarının özellikle killi formasyonlarda daha geniş bir 
alana kazı yapılıp oturtularak ve kalın shotcrete uygulaması yapılarak 
üst yarı kazı sonrası oluşabilecek birincil deformasyonların minimum 
seviyeye indirilmesi hedeflenmiştir ve başarılı sonuçlar vermiştir. Şekil 
18 ve 19’da fil ayaklı çelik kuşağı ve detaylı kesit verilmiştir.

5.4 Geçici İnvert Uygulaması 

Geçici İnvert üst yarı kazısından sonra zemin şartlarına göre ihtiyaç 
duyulan durumlarda uygulanmıştır. Alt yarı, invert kazılarının tamamlanıp 
destekleme yapılıncaya ve tünel kalıcı ringi oluşturuluncaya kadar 
geçecek sürede oluşabilecek deformasyonları min. Seviyede tutabilmek 
amacıyla üst yarıda geçici invert uygulaması yapılmıştır. Şekil 20’de 3D 
tip kesiti görülmektedir.

5.4.1 Geçici invert’in deformasyonu

Tünel kazısı devam ederken Ramazan Bayramı nedeniyle 5 günlük 
şantiyenin tatil olması esnasındaki beklemede geçici invertte kabarma 
ve kırılma şeklinde deformasyonlar oluşmuştur. Bunun sonucunda 
geçici invert tahkimatı güçlendirilerek HEB140 çelik kuşak konulması ve 
shotcrete kalınlığının artırılması uygulamasına başlanılmıştır.

Deforme olan zemin ve shotcerete kaldırılmış bu kısım temizlenerek 
yerine extra güçlendirilmiş tahkimat desteklemesi yapılmıştır. Ayrıca 
zemindeki su gelirleri ve kontrollü deşarjı için geçici invert altına kazı 
aşamasında drenaj borusu koyulmasına başlanmıştır.

Bu drenaj ile zeminde karşılaşabilecek suyun yüzdürme etkisi ile 
herhangidir deformasyona neden olmadan kontrollü olarak çalışma 
sahası dışına uzaklaştırılması sağlanmıştır. Şekil 21, 22 ve 23’de 
deformasyon ve destekleme ile görünümler verilmektedir.

5.5 Parçalı Kazı

Zemin şartları oldukça zayıf olduğu için imalatımızı parçalı kazı yöntemi 
ile yaparak güvenli, kazı zorluğunu ve riskini en düşük seviyeye indirerek 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir (Şek. 24).

Kazı sırasında zeminin duyarsızlığı sebebiyle ayna çivilerinin daha iyi 
çalışması için sisteme U çelik profil kuşaklar dahil edilmiştir.

Ayna zemin çivilerinin plakalarının zemine daha iyi oturması ve yük 
taşıması için kuşak uygulaması yapılmıştır. Gerektiğinde birden fazla 
plaka aynı kuşağa monte edilerek zeminle birlikte daha sağlıklı çalışması 
sağlanmıştır (Şek. 25).

5.6 İbo Paker ve Maşon Uygulaması

Zemine İbo bulon enjeksiyonu haricinde daha yüksek basınçta 
konsolidasyon amaçlı enjeksiyon yapabilmek için ibo bulonlara, maşon 
ve Paker mantığından hareketle şantiyede tasarladığımız ve imal 
ettiğimiz ibo tipi pakerlerimiz kullanılmıştır, (Şek. 26 ve 27).

Delgi sonrası deliğin bulon montajı yapılana kadar döküntü yaparak 
tıkanması sonucu bulon çakılamayan zeminlerde İBO bulon uygulaması 
yapılmıştır (Şek. 28).

Kazı esnasında 2.869,800 metre drenaj delgisi yapılarak 2.365 metre 
boru yerleştirilip, 442,549 ton çimento ve 0,960 ton da kimyasal 
enjeksiyon yapılmıştır.
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Şekil 27. İbo bulon pakeri

Şekil 30. İbo tipi zemin çivisi uygulaması

Şekil 31. Zemin çivisi enjeksiyonu

Şekil 32. Güçlendirme ringi shotcrete atımı

Şekil 35. İnvert betonu dökümü Şekil 36. Çelik kalıp demontajı

Şekil 37. İmalatı biten Turn Back tünelinden görünüm

Şekil 33. İmalatı tamamlanan güçlendirme ringleri

Şekil 34. Turn Back Tüneli Betona yönelik izolasyon, demir vs. çalışma iskelesi görünüşü

Şekil 28. İbo bulon enjeksiyonu

Şekil 29. Turn Back tüneli ayna çivisi enine kesiti

5.7 Ayna Zemin Çivileri

Umbrella Arch boruları montajı sonrası yapılacak ayna zemin çivileri 
(12 m, %50 bindirmeli)  uygulamasında auger vasıtasıyla delgisi yapılıp. 
Bu deliklere zemin çivisi montajı yapılarak, çimento enjeksiyonu ile 
boşluklar doldurulmuştur, (Şek. 29). Şekil 30’da tünelin ayna çivisinin 
enine kesit gözükmektedir.

5.8 Susuzlaştırma Kuyuları

Tünel güzergâhı boyunca kum merceklerinin varlığı tespit edilmiştir. 
Kum merceklerinin bünyesinde bulundurduğu su sebebiyle, tünel 
kazısı esnasında suyla karşılaşmamak ve suyun boşalması esnasında 
kum ve siltide beraberinde boşaltarak yüzey oturmasına sebebiyet 
vermemek için susuzlaştırma kuyuları açılmıştır. Ayrıca ayna ilerlemesi 
devam ederken peryodik olarak kazılan kısmı susuzlaştırmak veya ani 
su gelmelerini önlemek amacıyla 6mt uzunluğunda ön drenaj delikleri 
açılmıştır.

6 TBM GEÇİŞİ

Çalışmamız devam ederken aynı zamanda T1 tüneli kazısını yapan TBM,  
tünelimizin yanından geçerek kazısını bitirmek üzere geçiş yapmakta idi. 
Bu aşamada Turn Back tünelinde yapılan tüm çalışmalar durdurularak 
ortamda oluşacak gerilmeler azaltılmış ve bu gerilmelerden etkilenmeler 
kontrol altına alınmıştır. TBM geçişi için tünelimize ek destek amacıyla 
5 m aralıklarla kafes iksa montajı ve shotcrete (1m) ile oluşacak ilave 
gerilmelere karşı destek olacak Ring imalatı yapılmıştır (Şek. 32). Almış 
olduğumuz bu önlem oldukça başarılı olmuş ve tünelde herhangi bir 
deformasyon yaşanmadan TBM geçişini tamamlamıştır. Daha sonra 
beton kaplama öncesi bu ringler kırılmıştır, (Şek. 33).

Turn-Back Tünelinde; 0,118 ton donatı ve 1,608 ton çelik hasır 
kullanılarak 589,800 m² kalıp yapılıp 259,850 m³ beton dökülüp, 299 
adet ankraj yapılarak yürüme yolları imal edilmiştir. Bu yürüme yollarına 
771 adet değişik ebatlarda prekast kapak yerleştirilmiştir. Şekil 34’de 
Turn Back Tüneli Betona yönelik izolasyon, demir vs. çalışma iskelesi 
gözükmektedir.

7 BETON İŞLERİ 

İç kaplama imalatlarında; 7.721,706 m² yüzey hazırlığı (geotekstil) 
yapılarak, 6.510,684 m² su yalıtımı (geomembrane) uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. 89,091 m³ koruma betonu dökülerek, 1.072,162 
metre su tutucu kullanılarak, 522,625 ton demir donatı bağlanıp, 
3.229,977 m³ beton dökülmüştür. 

Şekil 35’de invert betonunun dökümü ve Şekil 36’da çelik kalıp 
demontajı gözükmektedir.

Bu beton işi için 369,124 m² alın kalıbı imali yapılıp, 4815,67 m² kalıp 
işçiliği gerçekleştirilmiştir. Şekil 37’de imalatı biten Turn Back tünelin 
görünümü verilmiştir.

8 SONUÇLAR

Turn Back Tüneli hazırlık, jeolojik değerlendirme ve proje aşamasında 
yapılan çalışmalarda tünelin  NATM metodu ile açılamayacağı raporları 
sunulmuştur. Tünel tavan kotu ile yüzey arasında ortalama 5-8 m aralığında 
örtü kalınlığının olması, olumsuz jeolojik koşullar ve zemin parametreleri 
de bu raporları desteklemektedir. Fakat bölgenin arkeolojik ve tarihsel 
özelliklerinden dolayı NATM metoduyla kazıya başlanılmıştır. Bu durumda, 
özellikle kazı esnasında uygulanan metotlar;

1- Vida Tipi Umbrella uygulaması ilk defa bu projede uygulanarak, foraj 
yapılmadan umbrella boruları zemine düzgün şekilde yerleştirilmiş ve aynı 
zamanda vida sistemiyle sıkıştırma  özelliğinden dolayı deformasyonu 
durdurarak başarılı bir sonuç alınmıştır.

2- Çelik kuşaklarda uygulanan fil ayakları uygulamasından özellikle killi 
kısımlarda başarılı sonuç alınmıştır.

3- Enjeksiyon amaçlı açılan deliklerin haricinde yapılan zemin çivisi, 
umbrella veya bulon imalatlarının tamamı aynı zamanda konsolidasyona 
yönelik zemin enjeksiyonu yapabilmek amacıyla kullanılmış ve zemini 
rehabilite ederek kazı esnasında önemli kolaylıklar göstermiştir.

4- Her umbrella periyodunda uygulanan çelik kuşaklı kiriş imalatı ve umbrella 
alnının shotcrete ile doldurulup kalınlığının artırılması. Periyod birleşim 
kısımlarını güçlendirerek özellikle altyarı ve invert kazısı aşamasında 
tünelin deformasyon yapmasını büyük ölçüde engellemiştir.

5- Geçici invert uygulaması gelen yüke göre kazı esnasında meydana 
gelen deformasyonları ve tünelin kalıcı ringi hasar almadan alınabilecek 
ekstra destekleme önlemleri için bize uygulama kolaylığı ve zaman 
kazandırmıştır.

Turn Back Tüneli açılmasında uyguladığımız metotlar ve sonuçları firmamız 
ve çalışanlarının öngörüleri,  tecrübesi, özgüveni sayesinde herhangibir 
olumsuzluk yaşanmadan proje tamamlanmıştır.
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Ayna 6 m kazıldıktan sonra bu uygulama tekrarlanmıştır. Her 6 m’de 38 adet 
ayna çivisi uygulaması yapılmıştır. Zemin çivisi enjeksiyonları sonucunda 
aynı zamanda zeminin konsolidosyanuna yönelik enjeksiyonlanması ve 
kazı şartlarının iyileştirilmesi sağlanmıştır (Şek. 31).
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Prof. Dr. Nuh Bilgin gezinin ilk aşamasında Avrupa’nın en büyük, 
dünyada devam eden ikinci en büyük altyapı yatırımı olan Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında bulunan Belkahve 
Karayolu Tüneli’ni ziyaret etti. 

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İzmir bölümüne ilişkin çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor. Projenin İzmir Kemalpaşa kavşağında yoğun bir şekilde 
yürütülen tünelcilik çalışmalarını Yertaş İnşaat sürdürüyor. Teknik gezi 
sırasında Yertaş İnşaat’ın proje müdürü Nusret Özen projenin geneli, 
tünelde yürütülen çalışmalar, tünelde kullanılan iş makineleri ve ekipman 
hakkında bilgiler verdi. Yertaş İnşaat proje ekibinden Mehmet Anar, İhsan 
Kaplan ve Temel Öztürk de tünel gezisi sırasında dernek üyelerine eşlik 
ettiler.

Belkahve Tüneli ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Bilgin; “Dergimizin 
gelecek sayıları için hazırlayacağımız yazılara temel teşkil etmek üzere 
tünelleri ve madenleri daha sık ziyaret etmeğe karar verdik. Zor şartlarda 

Tünelcilik Derneği’nDen Belkahve Tüneli ve 

Belkahve Tüneli 

Turkish Tunneling socieTy visiTed Belkahve 

Prof.Dr. Nuh Bilgin, chairman of the Turkish Tunneling Society, visited a tunnel and a mine with association members 
located at Izmir. Prof.Dr. Nuh Bilgin made an examination on Belkahve Highway Tunnel and Efemcukuru Gold Mine 
and drew some information from the authorities. 

efemçukuru alTın maDeni’ne ZiyareT

Tunnel and efemcukuru gold mine 

tünel açma faaliyetleri yapılan, Yertaş İnşaat’ın alt yüklenici olarak 
başarılı bir şekilde açtığı “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol” projesine ait 
Belkahve Tüneline Ekim ayı içerisinde yaptığımız gezi bizim için iyi bir 
deneyim oldu. Burada NATM ile açılan tünelde başarı ile yapılan ön delgi 
önemle üzerinde durulması gereken bir konudur” dedi. Bilgin kendilerini 
çok iyi ağırlayan Yertaş İnşaat ekibine ilgi ve alakalarından dolayı 
teşekkür etti ve başarı temennilerinde bulundu.

Dünyanın en büyük ikinci altyapı projesi olarak gösterilen Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’ni Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi 
ve Göçay İnşaat firmalarının yer aldığı konsorsiyum yürütmektedir. 
Tamamlandığında yılda yaklaşık 870 milyon TL tasarruf sağlaması 
öngörülen projenin toplam büyüklüğü ise finans maliyetleri hariç, 
6,5 milyar dolar. Özaltın İnşaat, tüm projenin ortakları arasında yer 
almakla birlikte Belkahve Tüneli’nin yüklenici firması, Yertaş İnşaat ise 
alt yüklenici olarak programa uygun bir şekilde tünelcilik çalışmalarına 
devam etmektedirler. 

Kavşaklı, virajlı ve eğimli olan yol, 1.700 m uzunluğunda iki tüpten 
oluşacak Belkahve Tüneli ile standardı yüksek düz bir yol haline 
getiriliyor. 12 m genişliğinde üç şeritli yol olarak düzenlenen tünele 
Belkahve’den girecek olan araçlar Kemalpaşa Ulucak’tan çıkacaklar. 
İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan tünelin 2016 yılında 
tamamlanması planlanıyor.

Efemçukru Altın Madeni Ziyaret Edildi
Tünelcilik Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuh 
Bilgin, Belkahve Tüneli’nin ardından İzmir’de 
Tüprag’a ait Efemçukuru yeraltı altın madenini 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Nuh 
Bilgin’e Tüprag’dan Maden Müdürü Besim 
Ertem ve cevher zenginleştirme tesisinden 
Nursun Şirvancı eşlik ettiler.

Maden İşletme Müdürü Besim Ertem ile birlikte 
yeraltına inip galerileri ve üretim bölgelerini 
gezen Bilgin, daha sonra işletme sınırları 
içinde oluşturulan üzüm bağlarını ziyaret etti. 
Sonrasında Nursun Şirvancı ile yer üstündeki 
cevher zenginleştirme tesislerinde incelemelerde 
bulundu. Efemçukuru Altın Madeni Genel Müdürü Yaşar Dağlıoğlu’nu da 
makamında ziyaret eden Bilgin, tünelcilik ve madenciliğin ortak paylarını, 
sorunlarını ve güncel sektörel konularda sohbette bulundu.
Dernek başkanı Bilgin, teknik geziye ilişkin olarak “Efemçukuru-İzmir’de 
bulunan altın madenine yaptığımız ziyarette gördüğümüz gibi Türkiye’de 
de emniyet kurallarına ve çevre şartlarına uluslararası standartlar 
çerçevesinde üst düzeyde riayet eden madenlerin bulunması, bu karamsar 
ortamda bizi son derece memnun etti. Maden şirketinin yetiştirdiği 
üzümlerin tadı hala damaklarımızdadır. Bu madenin uluslararası ve 

ulusal düzeyde diğer bazı madenlere de örnek olmasını temenni 
ediyoruz” dedi.

Efemçukuru Altın Madeni İzmir ili, Menderes ilçesi sınırında, Efemçukuru 
köyü yakınlarında yer alıyor. Hali hazırda işletilmekte olan Efemçukuru 
Altın Madeni faaliyet alanı, Ege Bölgesi’nde, İzmir iline  yaklaşık 20 km ve 

Menderes ilçesine ise 14 km mesafede yer 
alıyor. Damar tipi bir cevherleşme içerisinde, 
yaklaşık 500 çalışanı ile birlikte her yıl 
600.000 ton cevher işlenerek yılda yaklaşık 
3 ton altın üreten bir maden işletmesi 
olarak hayatına devam etmektedir. 

Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi 
kapsamında, çıkarılacak toplam cevherin 
yapılan son rezerv geliştirme çalışmaları 
ışığında yaklaşık 8,5 milyon ton olması 
ve yıllık ortalama üretimin yaklaşık 
olarak 600 bin ton olması bekleniyor. 
Cevherin ortalama tenörü altın (Au) 

için ortalama 7,31 gr/ton olarak; Gümüş 
(Ag) için ise 10,6 gr/ton olarak belirlenmiştir. 

Efemçukuru Altın Madeni sahasında ve önerilen Proje kapsamında 
kullanılan maden üretim metodu yeraltı maden işletmeciliği olup kazı 
dolgu sistemiyle çalışılmaktadır. Üretim yöntemi, özel bir tasarımla 
yeraltında delme, patlatma yükleme, taşıma ve dolgu yapılarak hayata 
geçirilmektedir. Cevher hazırlama aşaması, kırmayla başlayarak öğütme 
ve bunu takiben, altının ve gümüşün çok aşamalı flotasyonunu 
kapsamaktadır. Nihai flotasyon konsantresi, serbest altın eldesi için 
gravitasyon işlemine tabi tutulmaktadır.   Kaynak: www.tuprag.com.tr
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alice isimli TBm ikinci kaZısına BaşlaDı

TBm alice sTarTs second drive

In mid-December, one of the world’s largest tunnel boring machines started its second drive for the large-scale 
“Waterview Connection” project in Auckland, New Zealand. The first 2.4 km long tunnel was completed in September 
after only eleven months. In the heart of the metropolis, the Herrenknecht EPB Shield S-764 is creating the shell for 
a road tunnel that will link two of the main State Highways together. In March 2013, Herrenknecht delivered the 
TBM to the companies Fletcher Construction, McConnell Dowell and Obayashi.

Aralık ortasında, dünyanın en büyük tünel açma makinalarından 
biri olan Alice, ikinci projesine Auckland Yeni Zelanda’da bulunan 
ve büyük ölçekli bir çalışma olan Waterview Bağlantısı için kazıya 
başladı. 2,4 km uzunluğundaki ilk tünel 11 aylık bir çalışmanın 
ardından Eylül ayında tamamlanmıştı. Metropol şehrin kalbinde, 
Herrenknecht marka S-764 EPB tünel açma makinası iki eyalet 
otobanını birbirine bağlamak için çalışmalara başlamış bulunmakta. 
2013 Mart ayında Herrenknecht, Flecther Construction, McConnell 
Dowell ve Obayashi firmalarına TBM’i teslim etmişti.

Tünel açma makinası Alice, Yeni Zelanda’daki ikici kazısına başlamış 
bulunmaktadır. İsmini Alice Harikalar Diyarındaki baş kahramandan 

alan bu makina, 11 ay gibi kısa bir sürede 2,4 km uzunluğundaki 
tüneli, en iyi performans değerleri haftada 126 metre ve ayda 452 
metre ile tamamlamıştır. 29 Eylül öğleden sonra 1:45’te bu devasa 
kazı makinası Waterview’daki ilk kuyuya ulaşmıştır.

Brett Gliddon Yeni Zelanda ulaşım ve otoyollardan sorumlu kişi 
olarak; “Bu mükemmel bir başarı, inşaat şirketleri planlanan 
süreden önce ve güvenli bir şekilde ilk kazı işlemini tamamladılar” 
şeklinde konuştu. Daha sonra, “Bu çalışma Yeni Zelanda için çok 
büyük bir proje ve dünyanın ilgisini oldukça çekmekte” diye ekledi. 
Yerli ve uluslararası deneyim ve uzmanlık ile oldukça başarılı 
olduğumuza inanıyorum diyerek konuşmasına devam etti.

Waterview bağlantı tüneli Yeni Zelanda’daki mevcut en büyük 
altyapı çalışmalarından biridir. Ayrıca bu çalışma altı adet projenin 
merkezi olarak tasarlanmıştır. Auckland Batı çevre yolunda göze 
batan açıklığı kapatmak için tasarlanan proje, üç şeride sahip çift 
tüplü bir yol tüneli olarak 16 ve 20. otobanları birbirine bağlamayı 
hedeflemektedir. Tünel güzergahı, oldukça yoğun bir yerleşim alanı 
ve birçok park alanının altından geçmektedir. 2,4 km uzunluğundaki 
bağlantı tamamlandığında Yeni Zelanda’daki en büyük yol tüneli 
olacaktır. Mayıs 2014’te Başbakan John Key yaptığı bir ziyarette bu 
yapıyı mühendisliğin bir harikası olarak adlandırmış ve sözlerine 
şu şekilde devam etmiştir; “Otoyol ağına eklendiği zaman Auckland 
için oldukça faydalı olacak ve ticaret merkezi ile uluslararası 
havalimanı arasındaki zamanı kısaltacaktır”.

Herrenknecht bu proje için Flechter Construction, McConnell 
Dowell and Obayahshi firmalarına gönderdiği makinayı jeolojik 
ve yapısal durumlar için özellikle tasarlamıştır. 14,46 metre kazı 
çapı ile dünyanın en büyük pasa basınçlı makinalarından biri 
olan S-764 model TBM’in kesici kafası, 8400 kW güç sağlayan 24 
elektrik motoruna sahip. Kazı yapılan malzemenin optimum bir 
şekilde dışarıya taşınabilmesi için göreceli olarak büyük açıklıklara 
sahip olup, beklenen jeoloji için özel olarak tasarlanmıştır. 
Başlangıçta TBM kumtaşı ve silttaşı ile karmaşık yapıda bulunan 
bir zemin yapısından geçmektedir. Kesicikafanın merkez keskileri 
arka taraftan değiştirilebilir özellikte tasarlanmıştır. Zemin kazısı 
için kullanılan kama tipi keskiler, sert kaya ortamına geldiğinde 
disk keskiler ile değiştirilmektedir. 

Ayrıca, kullanılan TBM üç adet back-up ünitesi ile kazıya devam 
etmektedir. Herrenknecht dördüncü otomatik back-up ünitesini 
tasarlamış ve teslimini yapmıştır. 

Bu parça Alice isimli TBM’i ilk bölümde uzak bir mesafeden 
takip etmiştir. Bu ünitenin görevi ise tünel içerisinde ayrı bir 
tünel oluşturmak olarak adlandırlabilir. Tünel invertinde tedarik 
hatlarını inşaa etmektedir. TBM ilerlemesinden tamamen bağımsız 
olan bu metot,  invert kaplamasında yapılan bu değişiklik TBM 
ilerlemesinden ayrı ve paralel olarak yürütülmekte böylece kazı 
esnasında fazladan vakit harcanmasını engellemektedir.  

Kazının ilk kısmının tamamlanmasından sonra, TBM ve ilk lojistik 
destek ünitesi 180 derece döndürülerek, oldukça dar bir alanda 
ikinci kazısına başlayacak konuma getirilmiştir. Yeterli alan 
bulunmadığından, geçici olarak ikinci bir lojistik destek ünitesi 
Herrenknecht tarafından makinaya monte edilmiştir. Bu ekipman 
ilk etapta tedarik ve dışarıya atım ünitelerinin uzatmalarından 
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sorumlu olarak çalışmıştır. Şu an Alice yaklaşık olarak 300 metre 
uzunluğundaki hazırlık tüneli kazısını yapmaktadır. İkinci tüpün bu 
kısmı tamamlandıktan sonra, TBM’in diğer back-up üniteleri tekrardan 
monte edilecek ve kazıya kaldığı yerden son hızla devam edecektir. 

İkinci tüpün kaplaması 2015 yılında tamamlanacak ve tünel trafiğe 
2017 yılında açılacak şekilde planlanmıştır. 

Eylül ayı sonunda, TBM Alice ilk kuyuya olan kazısını tamamlamıştır. 
Güney Auckland’da yaşayan bir öğrenci Herrenknecht marka 
makinaya isim vermiştir. Makinaya isim verilirken “Alice Harikalar 
Diyarında” kitabındaki ana karakterden esinlenilmiştir. Kitapta 
Alice beyaz bir tavşanı bir tünel boyunca izleyip, hayali bir 
Dünya’ya ulaşmaktadır.

Kuzeydeki hedef kuyu, yakınında bulunan otoyol ile daha sonra 
bağlanacaktır. Bu sebepten dolayı, kuyuya ulaştıktan sonra, TBM 

ve 1. lojistik ünitenin 25 x 39 m gibi dar bir alanda döndürülmesi 
gerekmektedir.

S-764 pasa basınçlı tünel açma makinası Herrenknect’in sahip 
olduğu Guangzhou Çin tesislerinde birleştirilmiştir. Ana tahrik 
motoru, hidrolik, elektrik sistemi ve basınçlı hava odası Schwanau 
Almanya ana merkezinde imal edilmiştir. 

Makinanın Teknik Özellikleri
Makina Türü: Pasa Basınçlı (EPB)
Kalkan Çapı: 14410 mm 
Kazı Çapı: 14460 mm 
Kesici Kafa Gücü: 8400 kW
Tork: 6880 kNm
Jeoloji: Yumuşak zeminler, heterojen zeminler, kumtaşı ve siltaşı 
(East Coast Bay Formasyonu ve Parnell Grit)  
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
yapılan incelemede tespit edilen bazı eksiklikler nedeniyle 31 Ekim’den 
itibaren durdurulan Ovit Tüneli’ndeki çalışmalar, eksikliklerin giderilmesinin 
ardından yeniden başlatıldı.

Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ovit Tüneli’ndeki çalışmaların 
durdurulması gerekçeleri arasında, tünel içinde ve dışında acil uyarı sistemi 
bulunmadığı, tünellerin içerisinde yapılan ölçümlerde zehirli gaz seviyesinin 
makul seviyeyi aştığının tespit edildiği, tünellerde havalandırmanın yeterli 
olmayıp emiş sisteminin bulunmamasının olduğu ifade edilmişti.

Firma yetkililerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, tünel inşaatında incelemeler 
yaparak eksikliklerin giderildiğini tespit etti. İş güvenlik uzmanlarının 
raporunun ardından yeniden tünel inşaatının çalıştırılabileceği yazısı 
İkizdere Kaymakamlığı’na iletildi. Çalışma başlatma kararının, İkizdere 

Kaymakamlığınca firmaya tebliğ edilmesinin ardından tünel inşaatına 20 
Kasım itibarıyla yeniden başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ın temelini attığı, Türkiye ‘nin en 
uzun, dünyanın ikinci uzun çift tüplü tüneli olan Ovit Tüneli’nde Aralık 
2014 tarihi itibariyle çift tüp olarak yaklaşık 12 bin 900 metre mesafe kat 
edildi.

Tamamlandığında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise ikinci 
en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak olan Ovit Tüneli’nin  girişi 2.053 m, 
çıkışı ise 2.257 m kotundadır. Uzunluğu 12.635 m olan çift tüplü karayolu 
tünelinin 7.450 metrelik bölümü %3,5 eğimle tırmanış, 5.165 metrelik 
bölümü ise % 1,1 eğimle iniş olacak. Tünel ile 250 km olan Rize-Erzurum 
Karayolu 200 km’ye düşecek. Tünel sayesinde Rize-Erzurum karayolu 12 ay 
boyunca açık kalabilecek. Her yıl 6-8 ay kapalı kalan Ovit Dağı, böylece kış 
aylarında da uluslararası standartlarda hizmet verebilecek.  

Kaynak: http://haber.stargazete.com

Fotoğraf: Onur Ülgen

OviT Tüneli’nDeki çalışmalar yeniDen BaşlaDı 

excavaTion works sTarTed again in oviT Tunnel 

The Ministry of Labor and Social Security stopped the excavation works in the Ovit tunnel at 31st of October. After 
supplementing the needs of the ministry, construction in the tunnel started again.
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Doğu Karadeniz’i Anadolu’ya bağlayan tarihi ipek yolu güzergahında 
yapılması planlanan 12,9 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşacak 
olan tünel için 10 Kasım 2014 tarihinde yapılan ihaleye 18 firma 
başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunan 18 firma yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi içerisinde 
yeterlilik değerlendirmesine tabi tutularak, dosyaları incelendi ve firma 
sayısı 6’ya indirildi. İhalenin ikinci aşamasında; 19 Aralık 2014 tarihinde 
yeterlilik alan firmalara, fiyat için teklif mektubu gönderilirken 29 Ocak 
2015 tarihinde tekliflerin alınacağı ve en uygun fiyatı veren firma 
veya firma ortaklıkları ile sözleşme yapılarak ihalenin sonlandırılacağı 
öğrenildi.

Alınacak fiyat tekliflerinden sonra ihalenin verileceği firma açıklanarak, 
Zigana Geçidi Karayolu Tüneli projesine ilk kazma vurulacak. Sürecin 
Şubat ayında tamamlanacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 1 milyar liraya mal 
olması beklenen Zigana Tünelinin 3 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Uygulama projesine göre Trabzon tarafından Güzelyayla yakınlarında 
yolun 45,8’nci kilometresinden bin 252,91 metre rakımdan girecek olan 
Zigana Tüneli, Gümüşhane tarafından da bin 211 metre rakımdan yolun 
54,74’nci kilometresinde Köstere’den çıkacak.

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

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

Kaynak: http://www.gumushane.gen.tr

yeni Zigana geçiDi karayOlu Tüneli ihalesi yapılDı

Zigana Passage highway Tunnel Tender 

Zigana Passage Tunnel Project connecting the East Black Sea to Anatolia and being along the ancient Silk Road 
was tendered at 10th of November 2014. The tunnel is designed as a double tube with 12.9 km length. Eighteen 
companies applied for this tender. 
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Excavation work in Ayvalidere Sewerage Tunnel Project, granted by Istanbul Water and Sewerage Administration, 
having a length of 4334 m and finished diameter of 2.2 m was completed by using a TBM. The TBM arrived to the 
last shaft with 32 m depth in Terazidere and completed its duty.

iski avrupa 1. BÖlge Tünel prOJesi’nDe 

ayvalidere sewarage Tunnel is comPleTed

(ayvalıDere aTıksu Tüneli) kaZı TamamlanDı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 
ihale edilen proje kapsamında uzunluğu 4.334 
m, çapı 2,2 m olan Ayvalıdere Atıksu Tüneli’inde 
TBM ile yapılan kazılar tamamlandı. Tünelin 
Terazidere’de bulunan 32 m derinliğindeki son 

şaftından çıkış yaparak görevini tamamladı.  

Ünal Akpınar İnşaat tarafından yürütülen 
Ayvalıdere Atıksu Tüneli, çapı 3,05 m olan pasa 
basınçlı (EPB) tünel açma makinesi ile kazıldı. 
Yaklaşık 100 m uzunluğa sahip Caterpillar marka 

TBM ile ortalama günlük 16 m kazı yapıldı. 
Ünal Akpınar İnşaat’ın Zeytinburnu Proje Ekibi 
tarafından başarıyla yürütülen TBM kazılarının 
aylık ve haftalık ilerlemeleri ve ortalama 
değerleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Bayrampaşa, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu 
ilçelerinin atıksularını Yenikapı Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne ulaştıracak olan Ayvalıdere Atıksu 
Tüneli’nde TBM ile kazının tamamlanmasının 
ardından Ünal Akpınar İnşaat firması tünel 
çalışmalarına devam ediyor. Tüneldeki gerekli 
test çalışmalarının tamamlanmasının ardından 
ikinci kaplama çalışmalarına başlanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 
ihale edilen proje kapsamında 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. Aralık ayı itibariyle 
projenin %80’ni tamamlanmış durumda.  
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Dünyanın En Büyük EPB TBM’inE  

The chemical conTribuTion To The challenge 

ÖZET
BASF, segment üretimi için plastikleştirici ve kalıp 
ayırma kimyasalları, zemin şartlandırma için köpük 
kimyasalı ve anti kil ajanı ve ayrıca kuyruk şildi 
için sızdırmazlık gresi temin ederek,  Galleria Sparvo 
TBM tünel çalışmalarının başarısına kimyasal destek 
sağlamıştır. Büyük çaplı TBM tünelciliği ve kazının 
karmaşık bir jeolojide yapılmasının getirdiği zorluklar 
arasında malzeme akışı, kesicikafa tork kullanımı ve 
zemin şartlandırma malzemelerinin efektif kullanımı 
sıralanabilir. Bu çalışmada arazi uygulamalarında 
karşılaşılan zorluklar ve uygulanan çözümler detaylı 
olarak verilmiştir. 

1 THE PROJECT AND TBM FEATURES

1.1 Introduction

The TBM – EPB Shield (Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance 
Shield) “Martina” has been used in Variante di Valico project (Lotto 6 
and 7) to build the twin-tube tunnel Sparvo (2.5 km long per tube). The 
excavation of the tunnel was a complicated prospect that presented 
several difficulties, both in geological and geomechanical terms.

The overall project of Variante di Valico, part of the works to improve 
the A1 highway, included 63 km of roads to reduce travel times between 
Bologna and Florence. Lotto 6 and 7 will be the last two to be concluded. 
This stretch is 7.6 km long and it’s featured by two bridges (il Molino di 
Setta and Sparvo) and two natural tunnels (Val di Sambro and Sparvo).

1.2 Sparvo Tunnel and “Martina”

As part of the Variante di Valico project (owner: Autostrade per l’Italia 
Spa) there is a 2.5 km long Sparvo tunnel that was the biggest 
challenge.

ABSTRACT
Chemical contribution to large diameter TBM 

tunneling BASF contributed to the successful TBM tunneling 
at Galleria Sparvo by supplying superplasticizers and form 
release agents for the segments production, foams and 
anti-clay agents for the EPB soil conditioning as well as tail 
sealants for the secure sealing of the TBM tail shield. Due to 
the big TBM diameter and mixed face conditions at the cutter 
head, especially the demands regarding the efficiency of the 
soil conditioners, regarding material flow and cutter head 
torque, were extremely high. This article will describe in detail 
the challenges faced at this job site.
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curing. The features of pre-cast 
segment lining were:

- n° of segments per ring: 9+1

- outside ring diameter: 15 m

- inside ring diameter: 13,6 m

- segment thickness: 70 cm

- segment length: 2 m

- segment weight: 16,55 t

- key weight: 8,27 t

- ring weight: 157,22 t

Inside the mix design of 
the concrete for segments 
MasterGlenium ACE 40 was 
used. MasterGlenium ACE 40 
is a polycarboxylic ether based 

superplasticizer, it is especially produced for hot climate conditions, 
enables the optimization of the production of pre-cast segments 
improving concrete’s early, final and flexural strengths and the bonding 
to steel; moreover, it improves also concrete’s mechanic properties like 
carbonation, resistance to chlorine ion attack, resistance to aggressive 
chemicals, shrinkage and creeping. 

In order to ease de-moulding concrete segments (Fig. 7), once they 
were completely cured, and to ensure the long-term usability of the 
moulds, the application of a form release agent by Basf, MasterFinish 
216, was constantly applied at the beginning of each cycle of segments 
production.

The Sparvo tunnel was considered the most difficult tunnel of the 
whole project. It’s a twin tube tunnel (red line and yellow line – Fig. 1) 
between Bologna and Florence. 

Figure 1. Overall project

Table 1. Injection lines

Table 2. Excavation data

Figure 2. The geology

Figure 3. TBM size compared to a car

Figure 4. Excavated soil conditioned on conveyor belt

Figure 6. Carousel system with four sets of moulds

Figure 7. Segment de-moulding

Figure 8. Sparvo tunnel completed

Sparvo’s geology was basically composed of clay, sandstone and 
limestone (Fig. 2) with several rock layers containing methane. Because 
of its complicated geology and geomechanical difficulties, the company 
which is building part of the project (contractor: Toto Spa) decided to 
adopt a mechanized excavation technology of a TBM-EPB Shield, which 
could increase speed of excavation and levels of operational safety. 
Moreover, with some technical specifications and operating procedures, 
it was also possible to use the TBM in areas with gas. 

“Martina” has been especially built, by Herrenknecht, to fulfill the needs 
of the Sparvo tunnel. The TBM has record figures:

- excavation diameter (world’s largest TBM- EPB Shield): 15,62 m

- total length: 130 m

- total weight: 4500 t

“Martina” allowed the progress of excavation up to 13 m/day (average 10 
m/day) versus 10-15 m/month with traditional methods of excavation. 
This TBM also allowed the tunnel excavation with top-security:

- the head of TBM worked in a completely closed and sealed chamber, 
this enabled the miners to work at the head, inside the shield

- the conveyor belt has been encapsulated to avoid a possible spread 
of gas inside the work environment. Furthermore, a network has been 
predicted to detect any gas leakage, both in the encapsulated area and 
anywhere else in the TBM.

- THE CHALLenge

- BASF provided some Master Builders Solutions TBM products for soil 
conditioning:

- for the mainly clay areas, an anti-clay polimer as MasterRoc ACP 143 has 
been used. This is a liquid polymer that creates a stable foam designed to 
reduce the clogging and adhesion potential of clayey soils. It also creates 
a plastic soil material which can be easily excavated and transported, it 
avoids agglomeration of clay particles to blocks, it reduces cutterhead 
torque and increases TBM speed

- where there was sand and soils containing low amounts of fine particles 
and high amount of water,  MasterRoc SLF 41 has been used. This is a 
polymer reinforced foaming agent, especially designed to improve soil 
plasticity. It is environmentally friendly and it reduces permeability and 
increases sealing of the face, creates plastic deformation properties in the 
soil which provides an even and controlled support pressure, increasing 
face stability. Furthermore, this polymer leads to a lower inner friction and 
a lower abrasiveness of the soil at the cutter head as well as at the screw 
conveyor. This reduces power consumption, enables quick soil extraction 
as well as reducing wear

- where it was necessary to further stabilize the anti-clogging feature of 
the foam, the polymer MasterRoc ACP 211 was used. This is also a liquid 
product designed to combat the problematic effects of heavy clay soils 
in soft ground (particularly in EPB). It improves and homogenizes soil 
consistency, reduces stickiness of difficult soils and it’s an environmentally-
preferable material. Moreover, it reduces overall cutter head torque, 
effectively reduces blockages in cutter heads, working chamber and muck 
transfer system, and increases advance rate and lowers maintenance 
costs.

As production data, “Martina” installed 1220 concrete rings (with 9+1 
segments for each ring), excavated 970.000 tons of soil and used 11.000 
MWh of power.

The finish line has been crossed in July 2013, when “Martina” excavated 
the last meter of Sparvo tunnel. 

1.3 Foams and Polymers

For the soil conditioning, TBM was equipped with 20 injection lines. In 
every line there was a foam generator and a dedicated line to the polymer 
injection through a high-pressure pump. In addition to injection lines, 6 
water lines were set up, in the middle part of the excavation chamber. 
Below there is a summary of injection lines (Table 1) and excavation data 
(Table 2).

1.4 Tail Sealants

To seal the gap between the concrete segments and the TBM shield, 
3 lines of brushes and 19 x 3 grease injection lines were set up. Basf 
supplied its MasterRoc TSG 6 (Fig. 5), that is a tail sealant for shielded 
tunnel boring machines. It is formulated to resist high water and ground 
pressures, and has excellent pumping properties and adhesion to all 
types of surfaces.  It effectively seals the gap between the shield and 
concrete segments to prevent the ingress of water, grout and soil.

1.5 Concrete Segments

A total of 12.200 concrete segments were made and installed. Two kinds 
of segments were created, with two different mechanical strengths: 45 
MPa and 50 MPa. For the production of segments a carousel system 
plant was built (Fig. 6) and the concrete segments was subjected to a 
thermal cycle of 2 hours at 25°C for pre-curing and 6 hours at 47/48°C for 

Figure 5. Suction of tail sealant MasterRoc TSG 6

2 CONCLUSIONS

Thanks to intensive cooperation with the owner (Autostrade per l’Italia 
Spa) and the contractor (Toto Spa) Basf has succeeded in developing a 
soil conditioning tailor made, allowing “Martina” to advance with record 
figures. 

The daily average production was more than 6 rings equal to 12 m of 
excavation, with a maximum daily production for the north tunnel of 
11 rings, equal to 22 m excavated, and for the south tunnel of 12 rings, 
equal to 24 m excavated. The maximum monthly production for the north 
tunnel was in March 2012 with 203 rings, equal to 406 m excavated, and 
for the south tunnel was in June 2013 with 200 rings equal to 400 m 
excavated.

That’s why only under these open cooperation conditions it was possible 
to work in synergy, get the maximum result and win the challenge of 
Sparvo tunnel (Fig. 8).
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Ülke çapında devam eden yüksek hızlı demiryolu hatlarının dışında 
‘konvansiyonel’ hatlara yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Toplam 
uzunluğu 1.184 km’yi bulan Adana-Gaziantep-Malatya konvansiyonel 
hattı üzerinde bulunan Bahçe-Nurdağ Varyantı’nda Türkiye’nin en uzun 
demiryolu tüneli açılıyor.

Osmaniye’nin Bahçe ile Gaziantep’in Nurdağ ilçelerini birbirine 
bağlayacak, 2 x 10.400 m uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun demiryolu 
çift tüp tünelinde Aralık 2014 tarihi itibariyle 300 metrelik kazı yapılmış 
durumda.

Bahçe-Nurdağ Varyantı Alt Yapı İşleri kapsamında yapılmakta olan çift 
tüp tünellerin kazısı için TBM kullanılması planlanmıştı. Fakat TBM’in 
şantiye alanına getirilmesi ve montajının tamamlanması beklenilmeden 
konvansiyonel yöntemle tünel kazısına başlandı. Tünel kazısına 

Nurdağ ilçesinin Gökçedere mevkisindeki çıkış portalından Eylül 2014 
tarihinde başlandı. Mayıs 2015 tarihine kadar montaj ve ön çalışma 
işlemlerinin tamamlanması planlanan TBM ise giriş portalından kazısına 
başlayacak. 

2017 yılında bitirilmesi planlanan tünel ve demiryolu hattı coğrafik 
ve jeolojik açıdan Türkiye’nin en zorlu kesimlerinden birinde yer alıyor. 
Hattın geçeceği bölgeden demiryolu, karayolu, otoyol ve petrol boru 
hatları geçiyor.   

Tünelin tamamlanmasıyla mevcut konvansiyonel demiryolu hattının 17 
kilometre kısalması bekleniyor. Projede 23’ü teknik personel olmak üzere 
170 kişi görev yapıyor. TBM’in şantiye alanına getirilmesiyle birlikte 
çalışan sayısı 300’e ulaşacak.  

Bahçe-Nurdağ VaryaNtı Ve tüNel Geçişi

Bahce-Nurdag VariaNt aNd tuNNel 

The High speed railway works are continuing fast and at the same time also conventional lines are under construction. 
Bahce-Nurdag variant, which will be the longest railway tunnel in Turkey, is located along a conventional railway 
line connecting Adana, Gaziantep, and Malatya regions with a total length of 1184 km.
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BartiN-amasra highway tuNNels came iNto serVice

BartıN-amasra Karayolu tüNelleri açıldı

Amasra tunnel, located between Bartin province and Amasra, and Cakraz tunnel, located on the Bartin-Kurucasile 
highway, opened to public use with a ceremony at 25th of December. Amasra tunnel (single tube) and Cakraz 
tunnel (double tube) have a length of 1060m and 968 m, respectively.

Bartın ile turistik ilçesi Amasra arasındaki Amasra Tüneli ile 
Bartın-Kurucaşile yolunda yapımına devam edilen 5 tünelden 
biri olan Çakraz-Avara arasındaki Çakraz Tüneli 25 Aralık 2014 
tarihinde törenle ulaşıma açıldı. Zonguldak-Amasra-Kurucaşile 
Karayolu Amasra Bağlantı Yolu kapsamında bulunan Amasra 
Tüneli 1060 m uzunluğunda tek tüpten oluşuyor. Çift tüp olarak 
projelendirilen Çakraz Tüneli ise 968 metre uzunluğa sahip.

Tünellerin açılış törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, “Aşılmaz denilen dağları aşmak, 

geçilmez denilen vadileri geçmek için adeta seferberlik ilan 
ettik” dedi. Elvan, Bartın-Amasra Tüneli’nin açılış töreninde, 
Bartın’ı komşu illere, başkente ve dünyaya bölünmüş yollarla 
bağlamaya kararlı olduklarını söyledi.

Amasra Tüneli çıkışında düzenlenen törende, konuşmaların 
ardından Bakan Elvan ve protokol üyeleri Amasra ve Çakraz 
tünellerinin açılış kurdelesini kesti. Bakan Elvan daha 
sonra Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun makam aracının 
direksiyonuna geçerek, Amasra Tüneli’nden geçti.

Bartın-Kurucaşile arasında 54 km uzunluğundaki bölünmüş 
yol çalışmaları kapsamında tünel çalışmalarına devam ediliyor. 
Çakraz ile Kurucaşile arasında uzunluğu 29 km olacak olan 
bölünmüş yolda 5 adet çift tüp olmak üzere toplamda 22 km 
uzunluğunda tüneller inşa edilecek.

Çakraz ile Kurucaşile arasında yapılmakta olan tünellerden 
tamamlanıp ulaşıma açılan ilk tünel Çakraz Tüneli’nin kazıları 
sırasında zorluklar yaşanmıştı. Çakraz Formasyonu olarak 
adlandırılan kumtaşı-silttaşı ardalanmalı birimin çok zayıf ve 
ayrışmış makaslama zonlarında gözlenen kum akmalarının kazı 
aynası ve tavan bölgesinde oluşturduğu yersel aşırı sökülmeler 
ve deformasyonlar nedeniyle boru kemer (umbrella arch) ve 
tünel içinden ‘Jet-Grout’ teknikleri uygulanmıştı.

Yapımına 2012 yılının Mayıs ayında başlanılan Amasra Tüneli’nin 
açılması ile birlikte, Bartın-Amasra arasındaki ulaşımın 30 dakika 
süren 17 km uzunluğundaki virajlı yollar yerine, 5 dakikada daha 
güvenli ve 6 km mesafede gerçekleştirilecek. Tünel ve bağlantı 
yolları Amasra’nın ve Bartın’ın turizm potansiyeline de büyük bir 
katkı sağlayacak.  

Fotoğraf: Gökhan Şimek
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Pasa BasıNçlı (ePB) roBBiNs marKa tBm hafif 

roBust roBBiNs ePB BegiNs light rail liNk

Tucked away on a small jobsite in a quiet 
neighborhood bordering a busy interstate highway, 
a Robbins Earth Pressure Balance (EPB) machine 
underwent Onsite First Time Assembly (OFTA). 
The OFTA method allows for TBMs to be initially 
assembled onsite, and results in time and cost 
savings to the contractor. On Monday, November 
17, 2014 unbeknownst to commuters driving by, 
the 6.65 m (21.8 ft) TBM rumbled to life and 
began its journey south into the city of Seattle, 
Washington, USA.

Bulunması zor küçük bir şantiyede, yoğun bir otoban kenarında 
Robbins marka pasa basınçlı tünel açma makinası için yerinde 
kuruluma başladılar. Yerinde kurulum metodu makinanın projenin 
başında fabrikada kurulum yerine şantiyede kurulması üzerine 
olup, zaman ve maliyetlerden kazanç sağlamaktadır. 17 Kasım 2014 
Pazartesi günü 6.65 m çapındaki TBM’in Seattle şehrinin güneyine 
doğru olan yolculuğu başlamıştır.

Jay Dee, Coluccio ve Michels (JCM) firmalarının ortak girişimi ile 
yürütülen North Link isimli proje, Seattle hafif raylı sistemi için 
yapılmaktadır. Proje için çift tüp, 5,8 km uzunluğunda buzul tili ve 
kum jeolojik formasyonlarında geçilerek tüneller açılacaktır. JCM 
ortak girişimi ilk tünel için yenilenmiş Hitachi Zosen marka ve ikinci 
tünel için Robbins marka pasa basınçlı makinaları sipariş etmiştir. 
Robbins marka makina için de bu ilk projesi değildir, North Link 
projesinden önce Singapur’da karmaşık jeolojiye sahip Downtown 
hattı kazısında çalışmıştır.

Şehiriçi tünelciliği projeye oldukça fazla zorluklar katmaktadır. Tünel 
güzergahı üzerinde bir üniversite kampüsü bulunmakta ve meydana 
gelecek ses ve titreşimlerden kaygı duyulmaktadır. Öngörülen bu 
zorluklara karşı alınacak önlemler için araştırma ve hazırlıklar ayrıca 
yapılmıştır. Çalışma alanının küçük olması kurulum alanında parça 
ve sistemler için yaratıcı uzun ince kurulum metodlarının ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur.

Ortak girişimin kararına göre yenilenmiş (ikinci el) TBM ler, verilen 
kısa süreli proje için en uygun çözümlerden biridir. Karmaşık 
zemin yapısında kullanılmak üzere Robbins pasa basınçlı tünel 
açma makinası çelik aksamı, rakiplerine göre %30 daha ağırdır, 
bu da makinanın yaklaşık 10000 saat çalışabilme ömrü olduğunu 
göstermektedir. JCM ortak girişimi proje müdürü Glen Frank proje 
hakkında görüşlerini şöyle dile getirmiştir. “10 yıl önce su seviyesi 
altında pasa basınçlı makinaların kullanımı şu an olduğu kadar 
yaygın değildi. Bugünlerde birçok pasa basınçlı makina daha zorlu 
jeolojik koşullarda çalışmakta ve bu sayade daha çok yenilenecek 

TBM piyasada bulunmaktadır. Ayrıca yenilenmiş bir TBM kullanmak 
hem projeye daha hızlı başlamamızı hem de daha ekonomik bir 
şekilde çalışmayı bitirmemizi sağlamaktadır”.

Her iki TBM de Robbins marka bant konveyör sistemi bulunmaktadır. 
Proje müdürü Frank “Daha önceki projelerde Robbins konveyörleri ile 
oldukça yüksek başarı elde ettik. Robbins marka konveyörler olmadan 
bu işi tamamlamamız imkansızdı. Fiyatının ucuz ve titreşimlerin az 
olmasının yanı sıra, vagonlar yerine tekerlekli araçlar kullanmamızı 
sağlamaktadır. Bu sebeplerden dolayı Robbins konveyörleri bizim 
görüşümüzde en iyi kaliteye sahiptir” şeklinde konuştu.

Her iki makina da kuzeyde bulunan North Link bölgesinden güneyde 
bulunan Washington Üniversitesi yakınında bulunan Roosevelt 
istasyonuna doğru kazı yapacaktır. Tüneller Sound Transit tarafından 
işletilen taşıma sistemine dahil olup, Seattle şehrinin modası geçmiş 
olan otobüs sistemine bir alternatif olarak düşünülmüştür. Tünellerin 
2021 yılında halka açılması planlanmaktadır.  

Kasım 2014 Robbins Pasa Basınçlı TBM kesicikafa kurulumu (kazıya başlamadan hemen önce).

raylı sistem KazısıNda
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Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı 
projesinde Ünal Akpınar İnş. San. Tur. Mad. Ve 
Tic. A.Ş. tarafından yürütülen tünel kazısında 
tünel açma makinesi S6 şaftına ulaştı.

Günde 300.000 kişinin atıksuyunu iletecek 
kapasitede inşa edilecek olan 2200 mm iç 
çaplı atıksu tünelinin uzunluğu 4.341 m olacak. 
Üsküdar Beylerbeyi-Küçüksu Havzası’nın 
İstanbul Boğazı’na deşarj edilen atıksularını 
toplamak ve Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ne 
ulaştırmak amacıyla yürütülen projede TBM ile 
Aralık 2014 tarihi itibariyle 3.210 m ilerleme 
yapılmış durumda. 

Projede; 672 m uzunluğunda 1200/1800 
mm yumurta kesitli branşman tüneli, 9 adet 
tünel şaftı ikmali ile 2 adet branşman tünel 
şaftı ikmali de yapılıyor. Branşman tünelleri 
NATM patlatmalı olarak açılmaktadır. S6 ile 
A2 şaftları arasında toplam 504 m branşman 
tüneli kazısı ve 1. Kaplaması tamamlanmış 
olup 123 metrelik 2. kaplama da Ekim ayı 
itibariyle tamamlanmış durumda.  S11 ile 
A3 şaftları arasında ise 167,69 m branşman 
tünel imalatı tamamlanmış durumdadır. 
Beylerbeyi-Küçüksu Atıksu Tüneli’nin, 
2015 yılının ikinci yarısında bitirilmesi 
hedefleniyor.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya’nın 
Akyazı ilçesinde inşaatı devam eden Ballıkaya 
Barajı’nın derivasyon tüneli inşaat çalışmaları 
tamamlandı. 

Yapılan proje değişikliği ile çalışmaların 
hızlandırıldığını belirten DSİ Eskişehir Bölge 
Müdürü Hayrettin Baysal, 18.12.2014 tarihinde 
Mudurnu çayının tünele yönlendirilerek 
derivasyon sağlandığını söyledi. Tünel hakkında 
teknik bilgi veren Baysal, derivasyon tünelinin at 
nalı tünel kesitli olduğunu ve 359 metre uzunluğa 
sahip olduğunu belirtti. Derivasyon tünelinde, 6 

bin 887 metreküp beton kullanıldığına dikkat 
çeken Baysal, enjeksiyon delgisinin ise 2.308 m 
olduğunu ifade etti.

Ballıkaya Barajının yıllık ortalama 291,45 hm3 
akıma sahip Mudurnu çayının üzerinde inşa 
edildiğinin altını çizen Baysal, 2045 yılında 
Sakarya ili ve ilçelerinin içme, kullanma ve 
endüstri suyu ihtiyacı projeksiyonu göz önüne 
alınarak projelendirildiğini sözlerine ekledi.

Sakarya ili ve ilçelerinin 2045 yılına kadar içme, 
kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak.  

isKi BeylerBeyi KüçüKsu atıKsu tüNeli

BallıKaya Barajı’Nda deriVasyoN tüNeli tamamlaNdı

BeylerBeyi - kucuksu waste water tuNNel Project

Ballikaya dam deriVatioN tuNNel 

The main purpose of the tunnel is to collect wastewater from the basin of Uskudar- Beylerbeyi-Kucuksu and transfer 
it to the Kucuksu wastewater treatment plant instead of the Bosphorus. Unal Akpınar Construction is continuing 
excavation with a TBM. 

The General Directorate of State Hydraulic Works finished the construction works of the Ballikaya Dam derivation 
tunnel in the province of Akyazi, Sakarya.

Kaynak: www.dsi.gov.tr

Kaynak: www.iski.gov.tr
Fotoğraf: Adil Kulakoğlu
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilırmak’ın yan 
kollarından Gülüt Çayı üzerinde Tokat’ın Turhal 
ilçesi Yazıtepe beldesine 3 km uzaklıkta inşa 
edilmekte olan Turhal Barajı’nda derivasyon 
tüneli kazısı tamamlandı. Uzunluğu 590m olan 
derivasyon tünelini 3,6 m iç çapa sahip. Tünelin 
tamamlanmasıyla gövde inşaatının başlaması 
yolunda önemli bir eşik aşıldı.

Baraj tamamlandığında depolayacağı 51 
milyon m3 su ile Kazova, Turhal Ovası ve 
Yazıtepe ovalarına ait 48 bin 410 dekar zirai 

arazinin sulanmasını sağlayacak. Ayrıca Turhal 
ilçe merkezine içme ve kullanma suyu temin 
edilecek. Proje kapsamında 5,36 megawatt 
kurulu gücündeki nehir santrali ile de yılda 20 
milyon kilowattsaat enerji üretilecek.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki barajın 
temelden yüksekliği 121 m, gövde dolgu 
hacmi 7,5 milyon m3, aktif hacmi ise 50,8 
milyon m3. Sulama, enerji üretimi ve içme suyu 
ihtiyacını karşılayacak olan Turhal Barajı’nın 
fiziki gerçekleşme oranı %11 seviyesine ulaşmış 
durumda.  

toKat turhal Barajı’Nda  

deriVatioN tuNNel works are comPleted iN  

The General Directorate of State Hydraulic Works finished excavation works in the Turhal Dam derivation tunnel, 
located on Gulut stream, a tributary of Yesilirmak. The tunnel has a length of 590 meters and 3.6 meter inner 
diamater. After the completion of the tunnel, the construction of the embankment will start.

deriVasyoN tüNeli Kazısı tamamlaNdı

tokat turhal dam

Yapı Merkezi Prefabrikasyon, Avrasya Tüneli Projesi için 1000. ringi (9000. 
prekast segment betonu) üretmeyi başardı. 

yaPı merKezi PrefaBriKasyoN “1000”e ulaştı
yaPi merkezi PrefaBricatioN Produced the 1000th segmeNt 

Yapi Merkezi Prefabrication produced the 1000 th ring (9000 th precast segment piece) for the Eurasia 
Tunnel Project.

Avrasya Tüneli Projesi (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) çalışmaları, 
deniz tabanının altında ve yer üstünde devam ediyor. “Yapıda Bilim ve 
Teknoloji” ilkesi ile beton prefabrikasyon konusunda ileri teknolojiler 
geliştirip kullanarak işverenlerine kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmet veren, 
sektörün lideri Yapı Merkezi Prefabrikasyon, Avrasya Tüneli Projesi için 
1000. ringi (9000. prekast segment betonu) üretmeyi başardı.

Toplam tünel uzunluğu 5.400 m olan projenin Boğazın altında kalan kısmı 
3.340 metre. Avrasya Tüneli için özel olarak imal edilen Tünel Açma Makinesi 
ile 20 Eylül 2014’te saat 23:44 itibari ile 1000’inci metreye ulaşılmış ve 
500’üncü ring yerleştirilmişti. Temeli 26 Şubat 2011’de atılan Avrasya 
Tüneli’nin tasarım, inşaat ve 24 yıl 5 ay süreyle işletilmesi, Türkiye’den 
Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C’nin kurduğu Avrasya Tüneli 
İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle 
gerçekleştirilecek. Proje için 1,3 milyar dolar yatırım yapılacak.  

Kaynak: www.dsi.gov.tr
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Kuzey Almanya’da buluna doğal gaz boru hatlarının 
yenilenmesi için çalışmalar başladı. Bu devasa proje 
içerisinde Hamburg yakınlarında bulunan Elbe nehri altında 
kazı yapan Herrenknecht marka AVND model makinalar 
çalışmalarını sürdürmektedir. Tünel boru itme yöntemi ile 
açılmakta olup, Hetlingen şehrinden başlayıp Elbe üzerinde 
bulunan Lühesand Adası’na doğru yüksek basınç altında yol 
almaktadır. Dr. Philipp v. Bergmann-Korn, proje hakkında 
şu sözleri dile getirmiştir “İki yeni boru hattı inşaasından 
sonra Kuzey Almanya için bu konuda altyapı sorunumuz 
kalmayacak, ayrıca gelecekte projeyi İskandinavya’ya doğru 
büyütmek istiyoruz”.

Projenin başlamasından önce, dahil olan herkes inşaat 
esnasında büyük problemlerin yaşanacağının farkındaydı. 
Karmaşık jeolojik yapı kumlu çakıl yapısı ve bununla birlikte 
iri boyutlardaki kaya blokları, yapışma özelliği gösteren 
kil ve kaya tabakalarından oluşmaktadır. Bu karmaşık yapı 
aynı zamanda 4 bar su basıncına sahip 1,5 kmlik bir 
güzergah ile birleşince, bu çalışma oldukça zorlu boyutlara 
ulaşmaktadır. A.Hak Drillcon şirketi projeyi üstlenip, aynı 
zamanda en başından beri Herreknecht ile birlikte çalışmayı 
planlamıştır. Makina üzerine uygulanan yenileme prosesinde 
karşılaşılabilecek problemler derince araştırılmış ve makina 
4 bar basınca dayanacak konuma getirilmiştir.

elBe Nehri altıNda taKım çalışması 

teamwork eNsures swift PiPe jackiNg  

ile hızlı Boru itme uyGulaması

uNder the elBe

Breakthrough by a micro-tunnelling machine 
from Herrenknecht in a pipe-jacking project 
near Hamburg has closed a decisive gap in the 
construction of two new gas pipelines. The 1.5 
kilometer route runs up to 35 meters under 
the Elbe through various, partially complex 
geological zones. This demanding technical 
challenge was competently mastered by the long-
term Herrenknecht contractor A.Hak Drillcon on 
December 4, 2014 after a total of 112 days of 
tunnelling and in time for the feast day of Saint 
Barbara, the patron saint of tunnel builders and 
miners.
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Şantiyede yürütülen ikili ilişkiler oldukça pozitif olup, makina 
operatörleri A. Hak Drillcon tarafından desteklenmiş ve üç vardiya 
halinde çalıştırılmıştır. Bütün çalışma boyunca Herrenknecht 
firmasından teknisyenler arazide ekiple birlikte bulunup proje 
danışmanlığı sırasında vakit kaybedilmesi önlenmiştir. Petter 
Dennig A. Hak Drillcon proje sorumlusu görüşlerini şu şekilde 
dile getirmiştir “Zorlu projelerde karşılıklı bir biçimde faydalı 
etkileşimler işleri kolaylaştırmaktadır. İyi teknolojiye sahip 
olmanın yanı sıra başarılı bir danışmanlık sunabilmek de 
oldukça önemlidir. Bütün bunlar için Herrenknecht firmasına 
teşekkürlerimi sunuyorum.” 

Güvenliği arttırmak amacıyla, müteahhit firma Herrenknecht’in 
bir kolu olan VMT firmasından izleme sistemi talep etmiştir. 
IRIS isimli mikrotünel internet tabanlı veri yönetim sistemi ile 
kazı aynasına etkiyen basınç değerleri izlenmiş ve Elbe nehrinin 
gelgitleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca HADES isimli yangınla 
mücadele, iletişim sistemi gibi birçok modüle sahip bir yazılım 
Almanya’da ilk defa bu projede kullanılmıştır. 

Makina kazı esnasında yaklaşık olarak 200 metrede bir iri kaya 
parçaları ile karşılaşmıştır. Fakat jeolojinin oluşturduğu bu engeller, 
çalışan ekip tarafından önceden yapılmış hazırlıklar ve deneyimler 
doğrultusunda hızlıca aşılmıştır. Aşınmış keskilerin yenilenmesiyle; 
AVND2400 günde kırk metreye ulaşan performans değerleriyle 
kazı sürecini oldukça hızlandırmıştır. Bu sebeple bütün kazı 
işlemi ara itme istasyonuna gerek kalmadan, ana itme istasyonu 
ile yürütülmüştür. Elde edilen bu yüksek performans AVND 
teknolojisinin oldukça iyi uygulanması sayesinde gerçekleşmiştir. 
Projenin başarısında otomatik boru yağlama sistemi ve mükemmel 
bir ekip çalışması bulunmaktadır. 
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AntAlyA-Kemer-teKirovA GüzerGAhındA AçılAn 

Rock Bolt Hole DRilling AnAlysis in AltAn AyAğ 

1 GİRİŞ

Son yıllarda artan nüfus ve araç sayısına 
paralel olarak hem ulaşımda alternatif yollar 
yaratmak hem de gidilen mesafeyi kısaltmak 
ve bu sayede zaman, enerji, yakıt vs.’den 
tasarruf elde etmek için birçok tünel projesi 
gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmektedir. 
Tünel (demiryolu tünelleri, karayolu tünelleri, 
yaya tünelleri, metro tünelleri, kanalizasyon 
tünelleri, derivasyon tünelleri vb.) açılırken 
bulonların tahkimat elamanı olarak 
kullanıldığı durumlarda maliyet teşkil eden 

Şekil 1. T3 tüneli Google Earth yerleşimi

Şekil 2. Antalya-Kemer-Tekirova devlet yolu proje kesimi 
stratigrafik kolon kesiti (TTS Müh. Mim., 2012).

Çizelge 1. Kayaç delinebilirliğine etki eden ana 
parametreler (Altındağ, 2004)

ÖZET
son yıllarda artan nüfus ve araç sayısına 
paralel olarak hem ulaşımda alternatif 
yollar yaratmak hem de gidilen mesafeyi 
kısaltmak ve bu sayede zaman, enerji, 
yakıt vs.’den tasarruf elde etmek için 
birçok tünel projesi gerçekleştirilmiş ve 
gerçekleştirilmektedir. tünel (demiryolu 
tünelleri, karayolu tünelleri, yaya 
tünelleri, metro tünelleri, kanalizasyon 
tünelleri, derivasyon tünelleri vb.) 
açılırken kaya saplamalarının tahkimat 
elamanı olarak kullanıldığı durumlarda 
maliyet teşkil eden ve en çok zaman 
alan işlerin başında delik delme işlemleri 
gelmektedir. Delik delme işlemlerinde 
gerek yanlış uç tipinin seçiminden 
kaynaklanan olumsuzluklar gerekse 
yanlış çalışma parametresi seçiminden 
kaynaklanan olumsuzluklar; üretim 
maliyetlerini arttırıcı ve iş planlarında 
gecikmelere neden olan etkenler 
olmaktadır.

Bu çalışma kapsamında, Antalya-kemer-
tekirova karayolu üzerinde bulunan 
Altan Ayağ tüneline paralel açılan dönüş 
istikametindeki t3 tünelinin inşaatında 
kullanılan delici makinanın tahkimat 
amaçlı bulon deliği delme performans 
analizi yapılmaya çalışılmıştır. Delik 
delme işlemleri için 3 farklı delici uç 
tipi (yarı balistik-konfigürasyon 23, 
küresel-konfigürasyon 23, küresel-
konfigürasyon 06) kullanılmıştır. Delik 
delme işlemlerinin yapıldığı kayaçların 
fiziksel ve mekanik özellikleri gerek 
arazide gerekse laboratuvarda yapılan 

Deniz AkbAy, RAşit AltınDAğ

SüleymAn DemiRel üniveRSiteSi, mühenDiSlik FAkülteSi, mADen mühenDiSliği bölümü, ıSpARtA

AltAn AyAğ tüneli (t3 tüneli) KAyA SAplAmASı 

tunnel (t3 tunnel) locAteD in AntAlyA-kemeR-

deneylerle belirlenmiştir. Delik delme 
sürelerinin belirlenmesinde dijital 
kronometre kullanılmıştır. Bulon delgi 
işlemlerinde her 3 uç tipi için delici 
makinanın çalışma parametreleri (devir, 
baskı kuvveti, su basıncı, hava basıncı) 
sabit tutulmuştur. uç farklılıklarının 
gürültü oluşumunda etkisini belirlemek 
için delik delme işlemleri esnasında 
oluşan gürültü seviyeleri de dijital gürültü 
ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. elde edilen 
veriler değerlendirilerek tünelde geçilen 
formasyonlara bağlı olarak net delik 
delme hızları hesaplanmış ve kullanılan 
üç farklı uçtan hangisinin geçilen 
formasyonlar için uygun olabileceği 
belirlenmiştir. Ayrıca, delici uç tipine 
bağlı olarak gürültü seviyesinin nasıl 
değiştiği ölçülmüştür.

AbStRACt
in recent years, to create alternative 
ways of transportation as well as shorten 
the distance driven in parallel with the 
increasing population and number of 
vehicles also to achieve savings from 
time, energy, fuel, etc.. many tunnel 
projects were carried out and will go 
on. in tunneling (railway tunnels, road 
tunnels, pedestrian tunnels, subway 
tunnels, sewer tunnels, diversion tunnels, 
etc.) drilling constitutes the largest cost 
and time when rock bolts are used as 
support unit. choosing the wrong bit 
and wrong operating parameter causes 
cost increase and delays in the work 
plan.

UyGUlAmASı deliK delme performAnS AnAlizi

Tekirova HigHway

ve en çok zaman alan işlerin başında delik 
delme işlemleri gelmektedir. Delik delme 
işlemlerinde gerek yanlış uç tipinin seçiminden 
kaynaklanan olumsuzluklar gerekse yanlış 
çalışma parametresi seçiminden kaynaklanan 
olumsuzluklar; üretim maliyetlerini arttırıcı 
ve iş planlarında gecikmelere neden olan 
etkenler olmaktadır.

Kayaç delinebilirliğinde jeolojik, makine ve 
işletme parametreleri etkili olmaktadır (Çiz. 1).

Drilling performance of Atlas copco 
Rocket Boomer 282 Jumbo Driller was 
examined in this study that was used in 
Altan Ayağ tunnel (t3 tunnel) located 
in Antalya-kemer-tekirova Highway. 
the physical and mechanical properties 
of the rocks where the drilling machine 
was running were determined both in 
the field and laboratory tests carried 
out. Drilling machine was run with 3 
different types of bits. time studies 
were carried out for each drilling bit’s 
penetration rate. Drilling machine 
parameters (rotation, thrust force, 
flushing etc.) were kept constant during 
drilling. level of the noise caused by 
drilling was measured by audiometer. 
As a result, considering the penetration 
rates of each bits used in drilling for 
support units, suitable bit type was 
determined for the rocks where the 
drilling machine was running. Also, the 
noise levels depending on the bit type 
were examined by comparing.

1.1 Kaynak Özetleri

Tünel projelerinde genellikle delik delme 
işlemlerinde kayacın fiziko-mekanik 
özelliklerinin delici makina ve kullanılan 
delici uç ile ilişkisi araştırılmadan delik delme 
işlemi yapılmaktadır. Araştırmacılar tarafından 
tünel açma ve delici makinaların performans 
tahmininde en çok kullanılan parametre tek 
eksenli basınç dayanımıdır. Paone ve Madson 
(1966), Paone vd. (1969a), Barendsen (1970), 
Brown ve Phillips (1977), Hughes (1986), 
Karpuz vd. (1990), Kahraman (1999) yaptıkları 
çalışmalarda tek eksenli basınç dayanımı 
ve Schmidt Çekici sertlik değerinin delme 
hızını etkileyen parametreler arasında öne 
çıktığını gösteren ilişkiler bulmuşlardır. 
Paone vd. (1969b) çok sayıda kayaç üzerinde 
yaptıkları hem laboratuvar hem de saha 
çalışmaları sonucunda delme hızı ve kayaç 
özellikleri arasındaki ilişkileri belirleşmişlerdir. 
Howarth vd. (1986) araştırmaları sonucunda 
yoğunluk, basınç dayanımı, gözeneklilik ve 
P-dalga hızı ile delme hızı arasında anlamlı 
ilişkiler bulmuşlardır. Thuro ve Spaun (1996) 
çalışmalarında mekanik ve petrografik özellikler 
ile delime hızı ve uç aşınması arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Thuro (1997) delme hızı ile 
kayacın dayanımı, baskı kuvveti, delici uç tipi, 
uç aşınması ve jeolojik süreksizlikler arasında 
bir ilişki belirlemişler ve süreksizlik aralığının 
20 cm’den 1 cm’ye düşmesi halinde delme 
hızında %25’lik bir artışa neden olduğunu 

görmüşlerdir. Kahraman vd. (2003a,b) yaptıkları 
birçok araştırmada delme hızı ile tek eksenli 
basınç dayanımı, Brazilian çekme dayanımı, 
nokta yük dayanımı ve Schmidt sertlik indeksi 
arasında güçlü ilişkiler bulmuşlardır. Ayrıca 
gözeneklilik ve delme hızı arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Bilgin ve Kahraman (2003) farklı 
açık maden ocaklarında yaptıkları çalışmada 
kayaç özellikleri ile delme hızı arasındaki 
ilişkileri gözlemlemişlerdir. Kahraman vd. 
(2003) 4 farklı bölgede 8 kayaç tipi üzerinde 
darbeli delme çalışmalarını yapmışlardır. Delik 
delme hızı ile tek eksenli basınç dayanımı, 
Brazilian çekme dayanımı, nokta yük dayanım 
indeksi ve Schmidt çekici sertliği arasında 
anlamlı ilişkiler elde etmişler, bunlardan nokta 
yük dayanım indeksi ve Schmidt çekici sertliği 
değerlerinin sahada kolayca belirlenip delme 
hızınının tahmini için kullanılabileceğini 
önermişlerdir. Akçin ve Karpuz (2005) ise delik 
delme hızı ile tek eksenli basınç dayanımı, 
spesifik enerji, kaya kalite göstergesi (RQD) 
arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlar, en etkili 
parametrenin de spesik enerji olduğunu 
belirlemişlerdir. Kahraman vd. (2006) Pozantı-
Ankara kara yolu tünel inşaatında kullanılan 
delici makinanın performansını araştırmışlar, 
kayacın mekanik özellikleri ile delme hızı 
arasında bir ilişki bulamamışlar fakat hacimsel 
çatlak sayısı ile delme hızı arasında güçlü 
ters bir ilişki belirlemişlerdir. Yasar vd. (2011) 
yaptıkları deneysel çalışmada delme hızının 
tek eksenli basınç dayanımı ile ters üssel bir 
ilişki elde etmişlerdir. Bilim (2011) farklı doğal 
taşlar üzerinde laboratuvar ölçekli delme 
makinasında  yaptığı uygulamalar sonucunda 
delme hızı ve kayaçların mekanik özellikleri 
arasındaki ilişkiyi araştırmış ve delme hızı 
tahminde de birden fazla parametrenin aynı 
dikkate alınması gerektiğini önermiştir. Yaralı 
ve Soyer (2011) 32 farklı kayaç üzerinde 
yaptıkları çalışmada delme oranı indeksi ile 
tek eksenli basınç dayanımı, çekme dayanımı, 
Shore sertliği ve nokta yük dayanımı arasındaki 
güçlü ilişkiler belirlemişlerdir. Bu çalışma ile 
birlikte literatüre yeni bilgiler kazandırılacak, 
ileride konu ile ilgili çalışacak araştırmacılara 
fayda sağlanacak, sektördeki firmalara 
farklı formasyonlar için uygun uç tiplerinin 
önerilmesi ile delme hızında artış olacak, 
uç sarfiyatı azalacak, yakıt ve enerji sarfiyatı 
olmak üzere birçok maliyet kalemi düşecektir.

2 ÇALIŞMA SAHASI

Bu çalışma kapsamında incelenen delici 
makinanın kullanıldığı Antalya-Kemer-Tekirova 
karayolu üzerinde bulunan mevcut Altan Ayağ 
(Kuzey) tüneline paralel, dönüş istikametinde 
açılan T3 tüneli, 23+504,50 ile 24+419,50 

km’ler arasında bulunmaktadır ve uzunluğu 
915 m’dir (Şek. 1).

2.1 Çalışma Sahasının Jeolojisi

Güzergâh Akdeniz’in kıyısında, Beydağlarının 
hemen eteğinde, Antalya Kemer arasındaki 
karayolunda bulunmaktadır. Tünelin üzerinde 
maksimum örtü kalınlığı 55 metre ve 915 
m uzunluğundaki T3 tünelinde arazi düzenli 
olarak yükselmekte, en yüksek noktasına 
ulaştıktan sonra azalmaktadır. Tünel girişinde 
arazi kotları 30 m dolayında iken, tünelin en 
derin olduğu yerde arazi 153 m kotuna kadar 
yükselmektedir.

Proje sahası ve yakın çevresinde yaşlıdan gence 
doğru sırasıyla Jura yaşlı Tekedağı Formasyonu 
ve Kretase yaşlı Keçili ile Kuvaterner yaşlı 
kolüvyon ile alüvyon görülmektedir. Tünel 
güzergâhını kapsayan kesime ait stratigrafik 
kolon kesit Şekil 2’de verilmiştir.

T3 tünelinin açılacağı kesimi oluşturan 
kayaçların mühendislik özellikleri 
belirlenirken mevcut T3 tünelinin projesinden 
faydalanılmıştır. Buna göre tünel Jura yaşlı 
Tekedağı formasyonu ile Kretase yaşlı Keçili 
formasyonu içerisinde açılmaktadır. 
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Tünel giriş ve çıkışında görülen kuvaterner 
yaşlı kolüvyonlara ise ancak portal yaklaşım 
kazıları sırasında rastlanmaktadır.

Tünel kazısı büyük oranda Tekedağ formasyonu 
kireçtaşları (Şek. 3) içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
Birim içerisinde yer yer erime boşlukları 
bulunmaktadır. Tabanda ise yer yer dolomitik ve 
mercanlı kireçtaşları görülmektedir. Birim açık 
gri, sert, dayanımlı, az ayrışmış, masif, yer yer 
tabakalı ve erime boşlukludur. Süreksizliklerin 
genelde GB-KD yönünde bir sıkışma, KB-GD 
yönünde ise gerilme kuvvetlerinin etkisi ile 
oluştuğu anlaşılmaktadır.

Tünelde görülen kireçtaşları genelde masif, 
yer yer tabakalıdır. Eklemler kireçtaşlarında 
seyrektir. Genel olarak pürüzlü, düzlemsel, yer 
yer dalgalı, dolgusuz veya kil-kalsit dolguludur. 
Genellikle 0,1 – 5 mm açıklıklı, yer yer <0,1 
mm açıklıklı, 400-1500 mm aralıklı olan 
eklemlerin sürekliliği 3 m ile >20 m arasında 
değişmektedir.

3 MATERYAL VE METOD

3.1 Delik Delme İşlemleri

Tünel inşaatındaki delik delme işlerinde 
Atlas Copco Rocket Boomer 282 Jumbo 
Delici ekipman (Şek. 4) kullanılmıştır. Delici 
makinaya ait teknik özellikler Çizelge 3’de 
verilmiştir. Makinanın üzerinde 2 kontrol paneli 
mevcuttur. Makinanın delici aksamı, üzerinde 
bulunan 55kW’lık 2 adet elektrik motoru ile 
çalışmaktadır.

Şekil 3. T3 tüneli mühendislik jeolojisi haritası (TTS Müh. Mim., 2012).

Çizelge 2. Atlas Copco Rocket Boomer 282 teknik özellikleri

Çizelge 3. Delik delme esnasında makina çalışma 
parametreleri

Şekil 4. Atlas Copco Rocket Boomer 282 Jumbo Delici

Şekil 5. Tavanda kaya saplaması delikleri için yapılan delik 
delme işlemi

Şekil 7. Tünel tahkimatında çelik iksa + çelik hasır + püskürtme 
beton + kaya saplaması uygulaması

Şekil 8. Tavanda tahkimat amaçlı açılan 17 adet delik delinen 
bir yaydaki 2’den 34’e kadar çift sayılarla kodlanan 4 m’lik 
deliklerin dizilimi

Şekil 9. Aynı formasyon içinde farklı delici uç tipleriyle delinen 
deliklerin şematik gösterimi

Şekil 11. Çeşitli kayaçlardan hazırlanan bazı deney 
numunelerinin genel görüşü

Şekil 13. BPG 244,50 m’de serpantin formasyonunda RA tip 
delici uç ile delinen deliklerin delme hızları ve delik açıları

Şekil 14. DPG 201,50 m’de konglomera formasyonunda RA tip 
delici uç ile delinen deliklerin delme hızları ve delik açıları

Şekil 10. CEM DT-8852 model gürültü ölçüm cihazı

Şekil 6. Delik delme işleminde kullanılan delici uçlar (RA: yarı 
balistik, konfigürasyon 23; RB: küresel, konfigürasyon 23; RC: 
küresel, konfigürasyon 06)

Kaya saplaması montajı için yapılan delik 
delme işlemi (Şek. 5) tungsten karbür ve 
kobaltın farklı miktarlardaki karışımlarından 
elde edilen “delici uç” adı verilen delici matkap 
uçları ile yapılmaktadır. Çalışma kapsamında 
farklı karbür ve konfigürasyon tiplerine 
sahip 3 farklı Delici uç kullanılmıştır (Şek. 6). 

Delik delme süreleri tüm delikler için dijital 
kronometre ile ölçülmüştür. Delik delme 
işlemlerinde makinanın çalışma parametreleri 
(devir, baskı kuvveti, darbe kuvveti, su basıncı, 
hava basıncı) sabit tutulmuştur (Çiz. 3). 

Tünel inşaatında geçilen formasyonun 
özelliklerine bağlı olarak bir have ilerlendikten 
sonra tünel yan cidarı ve tavanına kalıcı 
tahkimat olarak çelik iksa + çelik hasır + 
püskürtme beton + kaya saplaması + püskürtme 
beton uygulanmaktadır (Şek. 7). Uygulanan 
kaya saplamaları tünel eksenine paralel yönde 
formasyona bağlı olarak 0,80-1,50 m değişen 
aralıklarla, tünel eksenine dik yönde ise 0,80 m 
aralıklarla uygulanmaktadır. Kaya saplamaları 
tünel tavanına bir yay oluşturacak şekilde şeş 
beş delik düzeninde, bir yayda 17 adet bir sonraki 
yayda 18 adet olmak üzere uygulanmaktadır. 
Ankraj deliklerinin çapı 51 mm ve boyu 4 
m’dir. 18 adet delik delinen yaylardaki delikler 
1’den 35’e Kadar tek rakamlarla, 17 adet 
delik delinen yaylardaki delikler 2’den 34’e 
kadar çift sayılarla kodlanmıştır (Şek. 8). Delik 
delme işlemlerinde aynı formasyon içinde 
her bir yayda farklı delici uç tipi kullanılmıştır. 
Örneğin x m’deki yayda RA kodlu delici uç 
kullanıldıktan sonra (x+1) m’deki yayda RB 
kodlu delici uç, bir sonrakinde ise RC kodlu 
delici uç kullanılmış ve döngü böyle devam 
etmiştir (Şek. 9). Bu uygulamadaki amaç her bir 
formasyonda farklı delici uç tipleri kullanarak 
delme hızlarını ölçmek ve uç tiplerinin delme 
verimliliklerini daha iyi irdeleyebilmektir. 
Delik delme hızları tünelin batı portalı girişi 
99-105; 138-147; 171-177; 222-228; 240-246 
metreleri arasında, tünelin doğu portalı girişi 
75-84; 87-92; 92-96; 104-112; 131-135; 155-
159; 160-164; 170-173; 186-189; 189-192; 
201-205; 245-252; 269-272; 280-294; 324-
328 metreleri arasında ölçülmüştür.

3.2 Gürültü Seviyesi Ölçümü

Delik delme işlemleri sırasında delici makinanın 
tünel içindeki konumuna göre makinanın sağ 
veya sol tarafından, operatör kabinine 2 m 
uzaklıktan 2 dakika boyunca 5 saniye aralıklarla 
gürültü ölçümü yapılmıştır. Gürültü seviyesi 
ölçümünde CEM DT-8852 model gürültü ölçüm 
cihazı (Şek. 10) kullanılmıştır. Gürültü seviyesi 
ölçümündeki amaç aynı formasyonda tavanda 
deliklerin delinmesi sırasında kullanılan 
farklı delici uç tiplerinin gürültü seviyesi 
değerlerinin ölçülmesidir. Ayrıca farklı delici 
uç tiplerinin gürültü oluşumuna etkisinin rolü 
araştırılmıştır.

3.3 Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin 
Belirlenmesi

Tünel güzergâhı boyunca geçilen kayaç 
birimlerinden temsili olarak yerinden kayaç 
blokları alınmıştır. Alınan kayaç örneklerinden 
TS EN standartlarında belirtilen ve Uluslararası 
Kaya Mekaniği Derneği (ISRM, 2007) tarafından 
önerilen deneylerde aranan boyutlarda 
numuneler Süleyman Demirel Üniversitesi 
Kazı Mekaniği ve Doğal Taşlar Teknolojisi 
Laboratuvarında hazırlanmıştır. Tünel 
güzergâhındaki formasyonların çok parçalı 
yapıda olmasından dolayı blok/parça numune 
alınması güç olduğundan olabildiğince her 
deney yöntemi için maksimum sayıda deney 
numunesi hazırlanmaya çalışılmıştır. Fakat 
serpantin gibi bazı kayaç örnekleri karot alımı 
esnasında dağıldığından numune hazırlamak 
mümkün olmamıştır. Deney numunelerinin 
laboratuvar ortamında uzun süre bekletilip 
ortam şartlarından çok fazla etkilenmemesi 
için, çalışma süresi boyunca araziden getirilen 
kayaç örneklerinden hazırlanan numuneler 
bekletilmeden deneylere tabi tutulmuşlardır 
(Şek. 11).

4 ARAŞTIRMA BULGULARI

4.1 Delik Delme İşlemleri

Tünel güzergâhı boyunca farklı mesafelerde 
tavanda kaya saplaması deliklerinin 
delinmesinde konumlarına göre delme 
hızlarının nasıl değiştiği ve kullanılan delici uç 
tiplerinin formasyona bağlı olarak delik delme 
hızları farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır.

Delik delme işleminde kaya saplamalarının 
montajının yapılacağı, tünel tavanında bir yay 
oluşturan deliklerin delme hızlarının, deliğin 
yay üzerinde bulunduğu açısal konumu ile 
ilişkileri araştırılmıştır. Örnek olarak tünel Batı 
portal girişi (BPG) 244,50 m’deki serpantin 
formasyonunda RA tip delici uç ile delinen 
deliklerin delme hızları (Şek. 13) ile tünel Doğu 
portal girişi (DPG) 201,50 m’deki konglomera 
formasyonunda RA tip delici uç ile delinen 
deliklerin delme hızları (Şek. 14) ele alınmıştır.

Batı portal girişi 244,50 m’de serpantin 
formasyonunda RA tip delici uç ile delinen 
deliklerin delme hızları minimum 3,81 m/
dak, maksimum 4,81 m/dak, ortalama 4,28 
m/dak olarak; doğu portal girişi 201,50 m’de 
arasında konglomera formasyonunda RA tip 
delici uç ile delinen deliklerin delme hızları 
minimum 3,12 m/dak, maksimum 5,33 m/
dak, ortalama 4,35 m/dak olarak ölçülmüştür. 
Şekil 13 ve 14’e bakıldığında delik delme 
hızlarının tünel tavanında varsayılan hayali 
yay çizgisi üzerindeki açısal konumuna göre 
değiştiği görülmektedir. Diğer bir deyişle 
tünelin tavanında ve tavanına yakın yerlerdeki 
delik delme hızları ile tünelin yan duvarları 
üzerindeki delik delme hızlarının tünel 
ekseninden açısal değişimlerine göre dağılım 
eğrileri incelendiğinde aralarındaki ilişkinin 
ikinci dereceden bir denklem oluşturduğu 
görülmektedir. Aralarındaki ilişkinin eğrisel 
trendinin tünel tavanındaki yay ile benzerlik 
gösterdiği de görülmektedir. Diğer bir deyişle 
tünel tavanındaki deliklerin delme hızlarının 
tünel yan duvarlarındaki deliklerin delme 
hızlarından nispeten daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bu sonuç doğal bir sonuç 
olup yatay deliklerdeki kırıntının delik dışına 
taşınmasında dik deliklere nazaran daha zor 
olduğundan delik delme hızları da düşük 
olmalıdır. Bu teorik beklenti sayısal olarak 
ifade edilmiştir. Tünel güzergâhı boyunca farklı 
metrelerdeki ve farklı formasyonlardaki delik 
delme hızı ölçümleri değerlendirildiğinde bu 
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durumun diğer ölçüm noktalarında da aynı 
olduğu gözlemlenmiştir.

Bu ölçüm noktalarından BPG 244,50 m ve 
DPG 201,50 m’deki delik delme hızı ve delik 
pozisyonu (açısal olarak) arasındaki ilişkiyi 
gösteren grafikler (Şek. 13 ve 14) sırasıyla tünel 
kesiti üzerine oturtulduğunda bu durum daha 
açık olarak görülmektedir (Şek. 15 ve 16).

Şekil 16. DPG 201,50 m’de konglomera formasyonunda delik 
delme hızı ve delik numarası arasındaki ilişkiyi gösteren 
grafiğin tünel kesiti üzerinde gösterimi

Şekil 17. DPG 269,50 m’de serpantin formasyonunda FA tip 
delici uç ile delinen deliklerin delme hızları ve delik açıları

Şekil 19. DPG 186-189 m’ler arasında farklı delici uç tipleri ile 
delinen deliklerin delme hızlarının karşılaştırılması

Şekil 20. DPG 201-204 m’ler arasında farklı delici uç tipleri ile 
delinen deliklerin delme hızlarının karşılaştırılması

Şekil 22. DPG 269-272 m’ler arasında farklı delici uç tipleri ile 
delinen deliklerin delme hızlarının karşılaştırılması

Şekil 23. DPG 280-284 m’ler arasında farklı delici uç tipleri ile 
delinen deliklerin delme hızlarının karşılaştırılması

Şekil 24. BPG çalışma yok iken yapılan gürültü seviyesi 
ölçümü

Şekil 25. BPG RA tip delici uç ile delik delme işlemi gürültü 
seviyesi ölçümü

Şekil 26. DPG çalışma yok iken yapılan gürültü seviyesi ölçümü

Şekil 27. DPG RA tip delici uç ile delik delme işlemi gürültü 
seviyesi ölçümü

Şekil 28. DPG RB tip delici uç ile delik delme işlemi gürültü 
seviyesi ölçümü

Şekil 29. DPG RC tip delici uç ile delik delme işlemi gürültü 
seviyesi ölçümü

Şekil 24. DPG 324-328 m’ler arasında farklı delici uç tipleri ile 
delinen deliklerin delme hızlarının karşılaştırılması

Şekil 21. DPG 245-252 m’ler arasında farklı delici uç tipleri ile delinen deliklerin delme hızlarının karşılaştırılması

Şekil 18. DPG 324,75 m’de konglomera formasyonunda RA tip 
delici uç ile delinen deliklerin delme hızları ve delik açıları

Delik delme hızlarının tünel tavanında 
varsayılan yay üzerinde 0o’den (yatay konumdan) 
başlayarak yaklaşık 9,5o’lik değişimlerle tünel 
tavanındaki 90o’lik dik duruma gelinceye 
kadarki değişimleri incelendiğinde, delme 
hızlarının belli bir düzene sahip olmaksızın 
delinen formasyondan ve kullanılan uç 
tipinden bağımsız olarak bazen artan bir artış 
gösterdiği bazen ise azalan bir artış gösterdiği 
belirlenmiştir (Şek. 17 ve 18). Örnek olarak DPG 
269,50 m’deki serpantin formasyonunda FA tip 
delici uç ile delinen deliklerin açısal konumları 
ve delme hızları karşılaştırıldığında 9,50’lik 
açısal konuma sahip delik ile 90,250’lik açısal 
konuma sahip deliklerin delme hızları sırasıyla 
3,00 m/dak ve 5,33 m/dak’dır (Şek. 17). Bu iki 
farklı pozisyondaki deliklerin delme hızları 
verimliliği farkı;

( 5,33 - 3,00 ) / 3,00 ) * 100 = 78

% 78 olarak belirlenmiştir.

Aynı şekilde DPG 324,75 m’deki konglomera 
formasyonunda FA tip delici uç ile delinen 
deliklerin açısal konumları ve delme hızları 
karşılaştırıldığında 9,50’lik açısal konuma 
sahip delik ile 90,250’lik açısal konuma 
sahip deliklerin delme hızları sırasıyla 2,70 
m/dak ve 4,71 m/dak’dır (Şek. 18). Bu iki 
farklı pozisyondaki deliklerin delme hızları 
verimliliği farkı ise;

( 4,71 - 2,70 ) / 2,70 ) * 100= 74

% 74 olarak belirlenmiştir.

Aynı formasyon içinde farklı tip delici uçlar 
ile yapılan delik delme işlemlerinde delik 
delme hızları ölçülmüştür. RA tip delici uç 
işletme tarafından kullanılan, RB ve RC tip 
delici uçlar ise çalışma kapsamında  temin 
edilen delici uçlardır. DPG 186-189; 201-
204; 245-252; 269-272; 280-284 ve 324-
328 m’ler arasında farklı delici uç tipleri ile 
tavanda delik delme işlemleri yapılmış ve 
delme hızları ölçülmüştür. Bu 3 farklı ucun 
kullanıldığı formasyonlardaki ortalama delme 

hızlarının grafiksel mukayeseleri Şekil 19-24’de 
verilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda karbür 
konfigürasyonu aynı fakat karbür tipi farklı 
olan delici uçların delme hızlarının birbirine 
yakın, karbür konfigürasyonu farklı fakat 
karbür tipi aynı delici uçların delme hızlarının 
farklı olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, tünel 
güzergahı üzerinde DPG 186-189 m’ler arası 
formasyon serpantin olarak belirlenmiştir. 
Ortalama delme hızlarına bakıldığında RA tip 
delici uç ile delinen deliklerin ortalama delme 
hızı 4,30 m/dak, RB tip delici uç ile delinen 
deliklerin ortalama delme hızı 4,32 m/dak 
olarak ölçülmüştür. RB ve RC tip delici uçların 
ise karbür tiplerinin aynı olduğu (küresel) karbür 
konfigürasyonlarının farklı olduğu (sırasıyla 
konfigürasyon tipi 23 ve 06) görülmektedir. 
Ortalama delme hızlarına bakıldığında RB 
tip delici uç ile delinen deliklerin ortalama 
delme hızı 4,32 m/dak, RC tip delici uç ile 
delinen deliklerin ortalama delme hızı 4,04 
m/dak olarak ölçülmüştür. Tünel güzergahı 
boyunca farklı farklı formasyonlardaki 
delik delme hızı ölçümleri kendi içlerinde 
değerlendirildiğinde bu durumun diğer ölçüm 
noktalarında da aynı olduğu gözlemlenmiştir. 

4.2 Gürültü Seviyesi Ölçümleri

Hem BPG’de hem de DPG’de tünel güzergâhı 
boyunca herhangi bir çalışma yapılmıyorken 
ve tavanda yapılan delik delme işlemleri 
esnasında gürültü seviyesi ölçümleri yapılmış 
ve ölçüm sonuçları Minitab istatistik yazılımı 
ile analiz edilmiştir. BPG’de yapılan ölçümler 
sonucunda tünel içerisinde herhangi bir 
çalışma yapılmıyorken gürültü seviyesinin 
minimum 66,5 dB ile maksimum 75,0 dB 
arasında değiştiği ve ortalama gürültü 
seviyelerinin birbirine yakın olduğu 
belirlenmiştir (Şek. 25). Farklı formasyonlar 
içinde farklı delici uç tipleri ile yapılan 
tavanda delik delme işlemleri esnasında 
yapılan ölçümler sonucunda ise gürültü 
seviyesinin minimum 90,0 dB ve maksimum 
96,0 dB arasında değiştiği ve ortalama 
gürültü seviyelerinin birbirine yakın olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 26). Ayrıca bu değerlerin 
makinanın katoloğunda belirtilen “çalışırken 
maksimum gürültü seviyesi değeri” olan 
106,0 dB’in altında olduğu belirlenmiştir.

DPG’de yapılan ölçümler sonucunda tünel 
içerisinde herhangi bir çalışma yapılmıyorken 
gürültü seviyesinin minimum 66,5 dB ile 
maksimum 75,0 dB arasında değiştiği ve 
ortalama gürültü seviyelerinin birbirine 
yakın olduğu belirlenmiştir (Şek. 26). 
Farklı formasyonlar içinde farklı delici uç 
tipleri ile yapılan delik delme işlemleri 
esnasında yapılan ölçümler sonucunda ise 
gürültü seviyesinin minimum 90,0 dB ve 

maksimum 96,0 dB arasında değiştiği ve 
ortalama gürültü seviyelerinin birbirine 

yakın olduğu belirlenmiştir (Şek. 
26-29). Ayrıca bu değerlerin makinanın 
katoloğunda belirtilen “çalışırken 
maksimum gürültü seviyesi değeri” olan 
106,0 dB’in altında olduğu belirlenmiştir. 
4.3 Tünel Güzergâhında Bulunan 
Formasyonların Fiziksel ve Mekanik 
Özellikleri 

Arazi çalışmaları süresince tünel güzergâhı 
boyunca ölçüm (delik delme hızı ve 
gürültü) yapılan noktalardan alınan kayaç 
örneklerinden laboratuvar ortamında 
deney numuneleri hazırlanmış ve ilgili 
standartlara (ISRM ve TS EN) uygun 
olarak hazırlanan numunelerin fiziksel ve 
mekanik özellikleri belirlenmiştir (Çiz. 4 - 6). 

5 SONUÇLAR

Tünel inşaatı süresince yapılan delik delme 
hızı ve gürültü ölçümleri ile sonrasında 
laboratuvarda yapılan testler sonucunda 
aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

• Tünel tavanında ve tavanına yakın 
yerlerdeki deliklerin delme hızlarının 
tünel yan duvarlarındaki deliklerin 
delme hızlarından daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir.

• Kaya saplaması montajı için delik delme 
işlemi yapılan farklı formasyonlardaki 
delme hızları incelendiğinde 3 farklı delici 
uç tipi için de en yüksek delik delme hızının 
kireçtaşı formasyonunda, en düşük delik 
delme hızının ise serpantin formasyonunda 
elde edildiği görülmüştür.

Delme Hızı Krtş > Delme Hızı Kong > Delme 
Hızı Serp

Kaya saplaması montajı için delik delme 
işlemleri esnasında delik cidarından kopan 
parçaların tijin sıkışmasına sebep olduğu, 
bu durumun daha çok yatay ve yataya yakın 
deliklerde meydana geldiği ve delik delme 
hızını düşürdüğü gözlemlenmiştir.
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• Kaya saplaması montajı için aynı formasyon 
içinde farklı delici uçlarla yapılan delik delme 
işlemleri sonucunda formasyon çeşitlerinin 
hepsi için RA tip ve RB tip delici uçların delik 
delme hızlarının birbirine çok yakın olduğu ve 
RC tip delici ucun delik delme hızından daha 
yüksek olduğu görülmüştür.

Delme Hızı RA  Delme Hızı RB > Delme Hızı RC

• Bu çalışma için delme hızında delici uç 
parametrelerinden karbür konfigürasyonunun 
karbür tipinden daha etkin olduğu 
belirlenmiştir.

Şekil 30. Tavanda delik delme işleminde kullanılan delici uçlar 
(? delici uç delik delme işlemi sırasında sıkışıp formasyon içinde 
kalmıştır), (Orj: orijinal; ÇS: çalışma sonunda)

Çizelge 4. Tünel güzergâhı üzerinde ölçüm yapılan noktalardan alınan örneklerin fiziksel özellikleri

Çizelge 5. Tünel güzergâhı üzerinde ölçüm yapılan noktalardan alınan örneklerin fiziksel özellikleri

Şekil 30. Tavanda delik delme işleminde kullanılan delici uçlar 
(? delici uç delik delme işlemi sırasında sıkışıp formasyon içinde 
kalmıştır), (Orj: orijinal; ÇS: çalışma sonunda)

• Bu çalışma için 3 farklı formasyonda yapılan 
delik delme işlemleri sonucunda delici uçların 
orijinal ve çalışma sonrası aşınma durumları 
incelendiğinde farkedilir bir aşınma oranı 
gözlemlenmemiş fakat konik ve yarı balistik 
karbür tipine sahip delici uçlarda karbürlerde 
kırılma/kopma olduğu gözlenmiştir (Şek. 30).

• Gürültü seviyesi ölçümleri sonucunda gürültü 
seviyesinin portal girişine olan mesafeden, 
delme işlemi yapılan formasyondan ve 
kullanılan delici uç tipinden bağımsız olarak 
minimum 90 dB ve maksimum 96 dB arasında 
değiştiği belirlenmiştir.



68  .  Tünel Dergisi  .  www.tuneldergisi.com Tünel Dergisi  .  www.tuneldergisi.com  .  69

Çizelge 6. Tünel güzergâhı üzerinde ölçüm yapılan noktalardan alınan örneklerin mekanik özellikleri
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World record for las Vegas:  

mechanized tunnelling under high pressure

Yüksek Basınç altında 

In the U.S. state of Nevada, a machine from Herrenknecht has bored a tunnel for the Las Vegas water supply. In the 
process, new world records were set: the high-tech boring machine (Ø7.2 meter) had to withstand water pressure of 
15 bar. The city draws its water from Lake Mead, the largest reservoir in the country. But its water level is dropping, 
the existing water intakes are at risk. In order to tap the water deep down in the lake in future, for three years the 
tunnel boring machine bored its way through extremely adverse ground conditions.

Las Vegas’ın su ihtiyacını karşılamak için inşaa edilecek tünel 
Herrenknecht tarafından geliştirilen bir makina tarafından 
kazılmaktadır. Bu çalışma esnasında yeni dünya rekorlarına imza 
atılmış olup, yüksek teknoloji ile donatılan bu makina 15 bar su 
basıncı koşullarında çalışabilmektedir. Şehrin su ihtiyacını ülkenin 
en büyük kaynağı olan Mead Gölü karşılamaktadır. Fakat gölün su 
seviyesi azalma eğilimi gösterdiği ve varolan su seviyesini korumak 
için, üç yıl boyunca tünel açma makinası zorlu jeolojik koşullar 
altında kazı yapmıştır. 

Las Vegas, göz alıcı su kaynakları ile su ihtiyacının % 90’nı Colorado 
nehrinin beslediği Mead Gölünden karşılamaktadır. Ancak son 
zamanlarda Las Vegas, Rocky Dağlarından karların erimesi ve 
yağmurların birikmesi ile sağlanan kaynaklardan daha fazla su 

tüketmeye başlamıştır. 14 yıllık kuraklık boyunca, su seviyesi 35 
metre düşmüştür. Las Vegas vadisini besleyen iki su girişi kuraklık 
eşiğine gelmiştir. 

Su sağlanması için yürütülen bu yeni “daha derin su toplama hattı” 
çalışması, Güney Nevada Su İşleri Müdürlüğü tarafından zamana 
karşı bir yarış olarak görülmüştür. Üç yıl boyunca Herrenkencht (7,2 
metre çap) marka makinanın yaptığı kazı ile en önemli etap olan 
göl yatağında belirlenen hedefe 10 Aralık itibari ile ulaşılmıştır. 
180 metre derinliğindeki kuyudan başlayan kazı gölün altında 4,4 
kilometre boyunca sürmüş ve bu süre esnasında makina 15 bar 
basınç altında (yeni bir dünya rekoru) çalışmıştır. Daha önceki rekor 
ise yine Herrenknecht tarafından 2013 te tamamlanan Hallandsås 
tünel projesinde 11 bar ile elde edilmiştir. 

Herrenknecht makinayı müşterisi ile beraber çalışarak tasarlamıştır. 
Salini Impregilo (Milan, İtalya) ve S.A. Healy Co. (Chicago, Illinois, 
ABD) ortak girişimi (Vegas Tunnel Constructors) ile tünelin 
inşaatı yapılmaktadır. Tünel güzergahı genel olarak Muddy Creek 
Formasyonundan geçmekte ve formasyon içerisinde sert kaya 
tabakaları, konglomeralar ve fay zonları bulunmaktadır. İkincil 
mineraller içeren fay zonları, kısmen Mead Gölü’nün suyunu da 
içermektedir.

Tasarlanan TBM jeolojik duruma bağlı olarak açık veya kapalı modda 
çalıştırılabilir. Ayrıca 7,2 metre çapındaki TBM bu projenin sahip 
olduğu zorlu durumlar için özel olarak tasarlanmıştır. 

4,4 Kilometre Boyunca Üç Yıllık Yüksek Performans 
Las Vegas projesinde kullanılan makina 2011 sonlarında göl kenarındaki 
180 metre derinliğindeki kuyudan kazıya başlamıştır. En başta, çok 
kırıklı çatlaklı kaya ve kil yapısında kazıya başlanmış, aynı zamanda göl 
suyunun oluşturduğu yüksek hidrostatik basınç altında kazı işlemini 
sürdürmüştür. 15 bar basınç altında kazı, mekanize tünelcilik için 
oldukça önemli bir gelişmedir. Örnek vermek gerekirse, 15 bar 150 
metre derinliğinde dalış yapmak veya cm2 başına 15 kg’lık bir yük 
olarak gösterilebilir. 7 metre çapında ve 190 metre uzunluğunda bir 
makinanın bu şartlar altında oldukça büyük kuvvetlere maruz kaldığı 
söylenebilir. 

TBM aşındırıcı jeolojik formasyonlardan geçerken, aşınan parçaların 
değiştirilmesi için oldukça fazla duraksama yapmıştır. Disk keskiler, 
kesici kafa parçaları ve kesici kafa ana yatağın sızdırmazlık contası 
değiştirilmiştir. Makina daha uygun jeolojik koşullara ulaşır ulaşmaz, 
TBM ekibi çamur basınçlı (slurry) kapalı moddan, açık sert kaya 
moduna geçmiştir. Bu multi-mod sayesinde makinanın hızı dakikada 
4-5 santimetreye ulaşmış ve haftada 100 metreden fazla kazı 
yapılmıştır. 

Proje bir bütün olarak düşünüldüğünde, çalışmanın yüzde 40’ı açık 
sert kaya modunda ve yüzde 60’ı kapalı çamur basınçlı modda 
gerçekleşmiştir. Çalışma düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları 
yüzünden duraksamalar yaşamıştır. Proje Herrenknecht ve Vegas 
Tunnel Constructors firmalarının birbiri ile beraber çalışması ile 
gerçekleşmiştir. 

Proje müdürü Jim Nickerson proje hakkındaki görüşlerini şu şekilde 
açıklamıştır. “Biz planlamayı yaparken kapalı modda % 30 değerinde 
kullanım oranı planlamıştık, fakat sonunda % 60 değerlerine ulaştığını 

Mekanize Tünelcilik UygUlaMası
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gördük. Bu proje oldukça büyük teknik zorluklar ve geniş kapsamlı 
bakımlar gerektirmekteydi. Bizim bu çalışmayı bu kadar rahat ve hızlı 
bir biçimde bitirebilmemiz Herrenknecht ile iyi bir çalışma düzeni içinde 
olduğumuz için gerçekleşmiştir”.

Yüksek Yeraltı Suyu Basıncı Altında Çalışacak Özel Olarak Tasarlanmış 
Multi-mod TBM 
Jeolojik şartlara bağlı olarak Herrenknecht TBM açık veya kapalı modda 
çalışabilir. Açık modda, kazısı yapılan malzeme kesicikafa içerisinde 
beslenir ve helezon konveyör yardımı ile bant konveyöre aktarılır. Su 
basma durumu halinde, arka boşaltma kapağı kapatılır ve makina içerisi 
güvenli bir hale getirilir. Bu sayede açık moddan kapalı moda geçiş 120 

saniye gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. TBM kapalı modda, bir 
hava yastığı sistemi ile kontrol edilen ayna destek basıncı sağlayarak 
çalışmaktadır.

Enjeksiyon ve ön delgi işlemleri için makinanın kalkan alanında 
üç adet delici yerleştirilmiştir. Gerektiği taktirde dördüncü bir delici 
erektör üzerine yerleştirilebilir. Bu deliciler tünel aynasında stabiliteyi 
sağlamasının yanında aynı zamanda inceleme ve bakım Amaçlı da 
kullanılabilir. Bu sayede kazı odasında ve tünel aynasında atmosferik 
başınç şartlarında çalışabilme olasılığı artmaktadır. Eğer su basıncı 
oldukça yüksek ise kazı odasındaki çalışma, basınçlı hava ortamında 
yapılmaktadır. Bu durumlar için TBM 4,5 bar’a kadar normal basınçlı hava 

odasına sahiptir. Daha yüksek basınç veya uzun süreli kullanımlar için bu 
iş için özel olarak eğitilmiş dalgıçlar ile işlem yapılmaktadır.

Herrenknecht başmühendisi Werner Burger proje hakkındaki görüşlerini 
şu şekilde dile getirmiştir. “Müşteri ile olan yakın ilişkilerimizden dolayı 
oluşabilecek bütün durumlara oldukça hazırdık. Vegas Tunnel Constructors 
proje için gereğinden fazlasını yaptı, bu tarz büyük projelerde A planının 
yanı sıra bir B planı hatta C planına bile ihtiyacınız oluyor”.

Çalışmanın 3. İletim Hattı aşamasının 2015 yazı gibi tamamlanması 
planlanmaktadır. Yeni tünel, göl suyunu 2. İletim Hattı üzerinden su arıtma 
tesislerine aktaracak, buradan da şehire besleme yapılacaktır.

MAKine ve PrOjenin TeKniK ÖzelliKleri
Makina türü : Çok modlu TBM
iki çalışma modu : açık ve kapalı mod 
Kalkan Çapı : 7180 mm 
Maks. çalışma basıncı  : 17 bar
Tork  : 10140 kNm
Toplam ağırlık : 1450 t
Toplam uzunluk : 190 m 
Uygulama türü : Su Temini
Tünel uzunluğu : 4400 metre
işveren : Güney Nevada Su İşleri Müdürlüğü (SNWA)
Müteahhit : Vegas Tunnel Constructors (Salini Impregilo ve 
S.A. Healy Co. Ortak Girişimi)
jeoloji : Sedimanter ve volkanik kayaçlar: Muddy Creek 
Formasyonu jips, kiltaşı, silttaşı, kumtaşı, iri parçalı konglemeralar, 
kahverengi konglomera, kırmızımsı kahverengi konglomera breşi, kırmızı 
kumtaşları ve Calville mesa bazalt  

YÜKSeK BASınÇ AlTındAKi MeKAnize TÜnelciliK ÖrneKleri 
(TArih SırAlAMASınA GÖre)
1983: Hera Hamburg, 2,5 bar, Ø 6,0 m, Dünya’daki ilk Hava ve Çamur 
Basınçlı (Mixshield) TBM
1988: Grauholz, 3,5 bar, Ø 11,6 m, Multi-mode TBM (basınçlı veya 
basınçsız ayna)
1989: Mülheim, 3,5 bar, Ø 6,9 m, Hava ve Çamur Basınçlı (Mixshield)
1995: Sydney, 4,0 bar, Ø 10,4 m, Hava ve Çamur Basınçlı (Mixshield)
1997: Hamburg 4. Elbe Tüneli, 5,5 bar, Ø 14,2 m, Hava ve Çamur Basınçlı 
(Mixshield)
1997: Weser Tüneli, 5,5 bar, Ø 11,4 m, Hava ve Çamur Basınçlı 
(Mixshield)
1998: Westerschelde, 7,5 bar, Ø 11,4 m, Hava ve Çamur Basınçlı 
(Mixshield)
2005: Hallandsås, 11,0 bar, Ø 10,53 m, Multi-mod TBM
2008: Lake Mead, 15,0 bar, Ø 7,18 m, Multi-mod TBM
2013: Istanbul, 12,0 bar, Ø 13,66 m, Hava ve Çamur Basınçlı (Mixshield) 
(şu an kazı halinde)

Herrenknecht S-502 model TBM jeolojik duruma bağlı olarak açık veya 
kapalı modda çalıştırılabilir. Ayrıca 7,2 metre çapındaki TBM Mead Gölü 
projesinin sahip olduğu zorlu durumlar için özel olarak tasarlanmıştır. 

Bu projeyi zorlu bir uygulama haline getiren nedenler arasında tünelin 
derinliği, buna bağlı olarak tünel aynasına etkiyen 15 bar yeraltı suyu 
basıncı ve karmaşık bir zemin yapısının bulunması gösterilebilir.  
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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 katılan dernek 

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

2015 yılı için bu rakam 420 € 
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 Koşulları

1. Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Ödül için başvuran kişi Tünelcilik Derneği üyesi olmalıdır.
3.  Uzmanlık tezi çalışması Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılmış 
olmalıdır.
4.  Uzmanlık tezi deneysel ve arazide yapılmış olabilir.
5.  Uzmanlık tezi 2013-2014 yılları içerisinde basılmış olmalıdır.
6.  Başvuru mektubu ile birlikte tezin elektronik versiyonu,  
 Tünelcilik Derneği e-posta adresine gönderilir ya da elden teslim edilir.
7.  Ödül başvuran kişiye verilir.

“Tünelcilik” 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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Photograph Exhibition named “Diary of the Miner” was held on 9th and 10th of December. The Exhibition 
represented safe and productive mining mentality by using photos of the happy miners with Cayeli Copper Mine 
saying that “our real ore is our man power”. 

MADENCİLER OBJEKTİFLERE BU KEZ GÜLÜMSEDİ

Miners Posed for the CaMeras

Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde 1994 yılından bu yana 
operasyonlarını sürdüren Çayeli Bakır İşletmeleri, madenciliğin farklı bir 
yüzünü ortaya koyan özel bir sanat çalışmasına imza attı. Çayeli Bakır 
İşletmeleri çalışanlarının güler yüzlü anlarına mercek tutan “Madencinin 
Günlüğü” fotoğraf sergisi, 9-10 Aralık tarihlerinde Rize İsmail Kahraman 
Kültür Merkezi’nde Rizeli sanatseverlerle buluştu.

Serginin en ilginç konukları vardiyalarını tamamlayarak madenci 
kıyafetleriyle sergiyi ziyaret eden Çayeli Bakır çalışanları oldu. Serginin 
başrolünde olan maden çalışanları kendi fotoğraflarından oluşan sergiyi 
gezerken farklı bir deneyim yaşama imkanı buldu. 

Maden çalışanlarının hiçbir yerde görülemeyecek görüntülerinin olduğu 
sergi ile ilgili açılamada bulunan Çayeli Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürü Iain Anderson şöyle konuştu: “Bizler mühendis olduğumuz için 
çoğunlukla teknik konular üzerine düşünürüz,  makina ve ekipmanlar ile 
ilgili kafa yorarız. Oysaki bizim sektörümüzde madenciler olmadan üretim 
yapılamayacağının altını sürekli çizmek gerekiyor. Buradan hareketle 
sergimizde, maden üretiminin en hayati unsuru olan madencilerimizi ön 
plana çıkartarak, bir kez daha ‘asıl cevherimiz çalışanlarımızdır’ demeyi 
amaçladık”.  

9-10 Aralık tarihlerinde sanatseverlerle buluşan “Madencinin 
Günlüğü” sergisi, emniyetli ve verimli madencilik anlayışını 
mutlu madencilerle yansıtan fotoğraflara ev sahipliği 
yaptı. Fotoğraf sergisindeki karelere, “asıl cevherimiz 
çalışanlarımızdır” diyen Çayeli Bakır İşletmeleri’nde çalışan 
madencilerin gülen yüzleri yansıdı.
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Türkiye’de ulaşımdan inşaata birçok alanda kablo tedariğinde bulunan 

Prysmian Group Türkiye, yine önemli bir projede etken rol oynuyor. 

Temeli 2011 yılında atılan, toplam uzunluğu 14,6 kilometrelik bir 

güzergahı kapsayan Avrasya Tüneli Projesi’nde tünel kazı işlemleri 

için kullanılan makineye elektrik akımı sağlayan kablo, Prysmian 

Group’un İtalya tesislerinde özel olarak üretildi. Türkiye’de bir ilk olan, 

çift katlı Avrasya Tünelini, otomobil ve minibüsler kullanacak. Avrasya 

Tüneli Projesi’nin uzunluğuna denk gelen kablo, proje tamamlanana 

kadar kullanılacak. Proje için özel olarak üretilen kablo, esneklik, 

darbelere ve birden çok kez sarılıp açılmaya dayanıklılık gibi 

özellikleriyle öne çıkıyor. 1 milyar 245 milyon 121 bin dolar yatırımla 

hayata geçirilecek olan Avrasya Tüneli boyunca kullanılan kablo, 11 

barlık basınç dayanımı ile dünyada ikinci sırada yer alan tünel açma 

makinesine uygun olarak tasarlandı.

Dünyada ve Türkiye’de benzer birçok projeye kablo tedariğinde 

bulunan Prysmian Group’un son örnekleri arasında Marmaray 

Ayrılıkçeşme-Üsküdar ve Yenikapı-Sirkeci arasında yer alan tünelleri 

ve Gerede Tünelleri yer alıyor. Prysmian Group, Türkiye’nin ilkleri 

arasında yer alan projelere özel üretimlerini sürdürüyor. 

“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz…” misyonu kapsamında ülke çapında 

önemli projelerde yer alan Prysmian Group Türkiye, geleceğe 

yatırımı sürdürüyor. Türkiye çapında ulaşımdan inşaata birçok alanda 

faaliyetlerine devam ederken, ülkenin yarınları için yeniliklere imza 

atıyor. 

Prysmian Group Türkiye Özel Kablolar Satış Direktörü İlhan Öztürk 

projede yer almalarından dolayı duydukları mutluluğu ifade ederken 

şu sözlere yer verdi;” Prysmian Group Türkiye olarak özel üretim 

gerektiren kablolar alanındaki başarılarımıza bir yenisini daha 

ekledik. Yer altı projelerine sağladığımız kabloların yanı sıra bu tip 

büyük projelerde kullanılan özel makinelere enerji sağlayan kablolar 

da üretiyoruz. Türkiye’de her gün büyüyen inşaat sektöründe teknikler 

gelişirken biz de Prysmian Group Türkiye olarak yeni trendlere uyum 

sağlayarak ürün yelpazemizi geliştirmeyi sürdürüyoruz.”  

AVRASYA TÜNELİ’NDE ELEKTRİĞİ 

PrysMian Cables in the eurasia tunnel

ÖZEL TASARIM PRYSMIAN GROUP KABLOSU SAĞLIYOR

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group, Asya ve Avrupa’yı ilk kez deniz tabanı 
altından geçen karayolu tüneliyle birleştirecek olan Avrasya Tüneli Projesi’ne özel kablo üretti. Tünel inşaatında 
kullanılan Tünel Açma Makinesi’nin elektriği, Prysmian Group imzalı kablo ile sağlanıyor.

Prysmian Group is supplying the electricity for 
Eurasia tunnel with specially designed cables. 
Prysmian Group, one of the biggest in the cable 
sector, is producing specially designed cables 
for the Eurasia tunnel, which will connect two 
continents together. The electricity of the Tunnel 
boring machines is supplied by Prysmian cables in 
the Eurasia tunnel. 
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Hilti was the winner of the Red Dot Design (Best of the Best) and iF Product Design (Gold) awards in the category 
of Industry in 2014. The Company launches approximately 30 new products every year and derives 30 % of its profit 
from new products.

HİLTİ 2014’TE TASARIM ÖDÜLLERİNİ TOPLADI

hilti awarded the design Prize

Hilti 2014’te Tasarım Ödüllerini Topladı

Ürünlerini tasarlarken güvenliği ve kullanım 
kolaylığını en üst seviyede tutan inşaat 
endüstrisinin global jenerik markası Hilti, 
2014 yılında “Endüstri” dalında Red Dot 
Design Award 2014 ve iF Product Design 
Award 2014’te ödülleri topladı. Kırıcı Delici 
Ailesi ve Lazermetreleri ile “endüstri” dalında 
Uluslararası Jüri iF Product Design Gold  ve 
Red Dot: Best of the Best ödüllerini alan 
Hilti, her yıl ortalama 30 ürün lansmanı 
yapıyor ve satışlarının yüzde 30’unu yeni 
ürünlerinden sağlıyor. Hilti, geliştirdiği 
teknolojiyi ve ürünlerindeki başarısını, 
dünya çapında her gün gerçekleştirdiği 200 
bin müşteri ziyaretine borçlu.

Titreşimi Yüzde 70 azaltan, Tozun Yüzde 
99‘unu emen Hilti Kırıcı Deliciler

Ödüllü Hilti TE 70 / TE 70-D / TE 70-ATC 
Kırıcı-Delici Ailesi, AVR (Active Vibration 
Reduction /Aktif Titreşim Azaltma) özelliği 
ile titreşimi yüzde 70’e varan oranlarda 
azaltarak çalışanları yoğun titreşime maruz 
kalma sonucu ortaya çıkabilecek mesleki 
hastalıklardan koruyor. Çalışma sırasında 
daha az yoran bu makinalar sayesinde 
günlük çalışma performansı da artıyor.  

Şantiyelerde herhangi bir kırıcı ya da 
delici alet ile çalışılırken ortaya çıkan toz 
sadece makina ve aksesuarların ömrünü 
kısaltmakla kalmıyor, kullanıcının da günlük 

performansını düşürüyor. Hilti TE 70 Kırıcı-
Delicilerde bulunan toz toplama sistemleri 
tozun yüzde 99’a varan oranda emilmesini 
sağlıyor. 

Uç Sıkıştığında Motoru Anında Durdurarak İş 
kazalarına “Dur” Diyen Teknoloji

İş kazalarının yüzde 35’inin inşaat 
sektöründe yaşandığı Türkiye’de hem kırıcı 
hem de delici özelliğe sahip Hilti TE 70-ATC, 
Aktif Tork Kontrol (ATC) teknolojisiyle iş 
kazalarına “dur” diyor. ATC teknolojisi ile ucun 
sıkışması durumunda motoru duran Hilti TE 
70-ATC, böylece gövdesinin kendi ekseni 
etrafında dönme riskini ortadan kaldırıyor. 
Saniyeler içerisinde gerçekleşen bu güç 
kesme teknolojisi sayesinde çalışmaya en 
güvenli şekilde devam edilebiliyor. 

Hem İç Hem De Dış Mekanlarda Hayatı 
Kolaylaştıran Lazermetreler Hilti’de

Dış mekanlarda kullanılan Hilti PD-E 
Lazermetre, iç mekanlar için tasarlanan 
Hilti PD-I Lazermetre ve iç mekandaki 
tüm hizalama uygulamaları için tercih 
edilen PM-4-M Çoklu Çizgi Lazer,  2014 
Red Dot Design Award ve iF Product 
Tasarım ödülleriyle farklarını bir kez 
daha ortaya koyuyor. Hilti PD-E ve PD-I 
Lazermetreler; 360 derece açı sensörü, 
mesafe ölçümünde minimum mesafe 
kısıtlamasının olmaması, LED ışıklarla 
referans noktasını görme gibi pek çok 
özelliği ile kullanım kolaylığı ve güven 
sağlıyor. Boru, elektrik hattı, elektrik 
prizleri, kapı ve pencereler gibi pek çok 

alanda yatay hizalama, dikey hizalama, diklik 
ve şakül uygulamalarında kullanılan PM-4-M 
Çoklu Çizgi Lazer mükemmel hassasiyeti ile 
çalışmayı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. 

Power Pulse Teknolojisi ile Daha Hızlı ve 
Net Sonuç

Hilti PD-E, PD-I lazermetrelerin ve PM-4M 
çizgisel lazerin sahip oldukları Power Pulse 
Teknolojisi, lazer ışınını sürekli olarak 
değil, saniyede 1.000 adetten fazla lazer 
atışı şeklinde çıkarıyor. Böylece yüzeyden 
yansıyan lazer ışını diğer ışık kaynakları ile 
karışmıyor, daha hızlı ve net sonuçlar elde 
ediliyor.  

HİLTİ ve HİLTİ TürKİYe HAKKıNDA 

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri 
olan yaklaşık 35 bin nüfuslu Lihtenştayn 
Prensliği’nde doğup, bugün 21 bin 
çalışanı ile global bir marka haline 
gelen Hilti, 6 kıtada 120’den fazla 
ülkede faaliyet gösteriyor. 2013 yılında 
4,3 milyar İsviçre Frangı (CHF) (yaklaşık 
10 milyar TL) ciro gerçekleştirerek net 
gelirini yüzde 63 artıran Hilti, Türk 
inşaat sektörünün hızlı gelişme ve 
büyüme potansiyeli sebebiyle 17  yıldır 
Türkiye’de.. . 
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Türkiye tarım sektörünün lideri TürkTraktör, iş makineleri sektöründeki 
yolculuğuna yeni yatırımlarla devam ediyor. Case ve New Holland marka iş 
makinelerinin Türkiye distribütörü TürkTraktör, ikinci bölge tesisini Ankara’da 
faaliyete geçirdi. TürkTraktör ilk İş Makineleri Bölge Tesisini Eylül ayında 
İzmir’de açmıştı. 

Açılış konuşmasına TürkTraktör’ün 60 yıllık köklü geçmişini vurgulayarak 
başlayan TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta: “2014 yılı, 60. yılımızı 
kutlamamız sebebiyle TürkTraktör için özel bir yıl. Özel 
olmasının yanında ayrıca sıra dışı bir yıl çünkü bugüne 
kadar yaşadığımız kilometre taşlarına ek olarak hala 
yeni zorlu projelere imza atıyoruz ve geçtiğimiz Haziran 
ayında Adapazarı’nda ikinci fabrikamızı açtık. Bugün de 
CNHI ile Koç Holding’in yeni iş birliği olan iş makineleri 
operasyonundaki İzmir’den sonra ikinci direkt satış ve 
servis tesisimizin açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz.” 

Türkiye iş makineleri sektörüne duydukları güveni ifade 
eden Marco Votta: “Bu yeni işbirliği ile CNHI ile Koç Holding a ra s ında , 
1967 yılında Fiat traktörlerin üretimiyle başlayan ortaklıkta, yeni bir sayfa 
açılmaktadır. Amacımız, CNHI’ın iş makinelerindeki sektörel bilgi birikimini 
Koç Holding’in marka değeri ile bir araya getirerek tarım sektöründeki 
başarımızı bu sektöre de taşımaktır. Bunu yaparken en büyük güvencemiz ise 
Türkiye iş makineleri sektörünün geleceğine olan güvenimizdir. Hepimizin 
bildiği üzere inşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri ve 

Türkiye gibi ekonomisi gelişmekte olan ülkeler için çok önemli tetikleyici rol 
oynamaktadır. Bu sayede son yıllarda önemli büyüme kaydeden iş makineleri 
sektörü de 2013 yılı verilerine göre Avrupa’nın dördüncü, dünyanın on birinci 
en büyük pazarı konumunda. Yani, geleceğe olan inancımız tam” dedi.

CNHI ile Koç Holding arasındaki ortaklığa değinen TürkTraktör İş Makineleri 
Direktörü Serhad Taşkınmeriç: “yarattığı 33 milyar dolarlık yıllık ciro 

ile dünyada en önemli üreticilerden biri olan CNHI 
ile Türkiye’nin ekonomiye katkı anlamında en önemli 
değerlerinden biri olan Koç Holding, TürkTraktör çatısı 
altında traktör üretimiyle uzun yıllardır süre gelen 
ortaklıklarına, Case ve New Holland marka iş makineleri 
Türkiye distribütörlüğü operasyonun da katılmasıyla yeni 
bir sayfa açtılar. Aslında bu ortaklık bir distribütörlük 
anlaşmasından çok daha fazlası anlamına geliyor. Koç 
Holding’in TürkTraktör firmasında ortağı olan ve Case & 
New Holland marka iş makinelerinin üreticisi CNHI bir 
anlamda artık Türkiye pazarında kendisi direkt olarak siz 

değerli müşterilerimizin karşısına çıkıyor” dedi.

İş makineleri sektöründe iddialı olduklarını dile getiren Taşkınmeriç, “Ankara 
Bölgede ve Türkiye genelinde sunacağımız kusursuz satış ve satış sonrası 
hizmetler ile 172 yıllık Case ve 119 yıllık New Holland markalarının üst 
düzey ürünleri bir araya geldiğinde, yakın zamanda bu önemli sektörün 
önemli oyuncularından biri olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.  

TÜRKTRAKTÖR İŞ MAKİNELERİ YATIRIMINI 

turktraktor ConstruCtion MaChinery 

ANKARA TESİSİYLE SÜRDÜRÜYOR

Continues to invest on ankara faCility

The leader of the Turkish Agriculture sector, TurkTraktor Construction Equipment, is continuing to invest. TurkTraktor 
is currently the distributor of Case and New Holland machineries. After opening of the first facility in İzmir in 
September, they opened their second facility in Ankara.

Volvo İş Makineleri verimliliğini artırmak hedefiyle, gelecek dönemde 
üreteceği beko-loder ve greyder ürün grupları konusunda önemli kararlar 
aldı. Buna gore adı geçen ürünlerde Volvo İş Makineleri ürün geliştirme 
ile birlikte üretim faaliyetlerini Çin’deki iştiraki olan SDLG firması çatısı 
altında yürütecek. 

Volvo İş Makineleri verimliliği esas alan ve maliyetleri disipline eden bir 
yaklaşımın sonucu olarak operasyonel yapısını yeniden güncelledi. Volvo 
İş Makineleri’nin 2014 Üçüncü Çeyrek Raporu’nda yer alan açıklamaya 
göre firmanın Polonya, Hindistan ve Amerika’da ki beko loder ve greyder 
iş makinesi ürün geliştirme ve üretim faaliyetleri Volvo’ya ait olan SDLG 
firması tarafından yürütülecek. 

Hedef; Müşteri Taleplerine Daha İyi Cevap Vermek 
Üstün mühendislik teknolojisine sahip üretimler gerçekleştiren Volvo 
İş Makineleri, bu operasyon ile gelişen iş makinaları pazarında ve iş 
makinaları sektörünün alt segmentlerinde müşteri taleplerine daha iyi 
cevap vermeyi hedefliyor.  

VOLVO İŞ MAKİNELERİ’NDEN ÖNEMLİ ATILIM

volvo heavy ConstruCtion equiPMent 

In order to increase the efficiency of the company, Volvo Heavy Construction Equipment made important decisions 
on the Beko loader and scraper product groups. From now on, these machineries will be manufactured in SDLG 
Company in China. 

Salini Impregilo Group, Türk firması olan NTF ile beraber ortak girişimle, 
Siirt sınırları içerisinde bulunan Dicle nehrinin önemli akarsu kolu 
olan Botan nehri üzerine inşaa edilecek hidroelektrik santrali ihalesini 
kazanmıştır.

İhalenin değeri 260 milyon Euro değerinde olup, 145 metre yüksekliğinde, 
11,5 milyon m3 hacme sahip asfalt çekirdekli kaya dolgu baraj, açık 
hava tesisi, taşma savağı ile beraber 400 MW kurulu güç ve 1100 GWh/

SALINI GROUP 260 MİLYON € DEĞERİNDEKİ 

the salini grouP is awarded a new hydroeleCtriC 

HİDROELEKTRİK SANTRAL İHALESİNİ KAZANDI

ProJeCt in turkey for a value of €260 Million

yıl kapasite ile inşaa edilecektir. Çetin isimli bu proje sürdürülebilir 
bir çalışma olup, tamamlandığında Türkiye ve Avrupa’ya temiz enerji, 
yeni çalışma alanları ve bölgesel gelişme sağlayacaktır. Ayrıca projenin 
uygulandığı alana çevresel ve ekonomik katkı da sağlayacaktır.  

The Salini Impregilo Group with an 85% share in joint venture with the local company NTF, has been awarded a 
contract for the construction of the civil works related to the Cetin main hydroelectric plant on the Botan river, a 
tributary of the Tigris River in the province of Siirt, in the southeastern part of Turkey.



TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ
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Üyelik bilgilerinizi lütfen info@tunelder.org e-posta adresine gönderiniz.

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

6. Fevzi AKSU  
 İksa Yapı Kimyasalları, 
 Yönetim Kurulu Üyesi

7. Yunus BAKIRDAL
 Konyaaltı İnşaat

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

9. Ali Yüksel
 Yapı Merkezi,
 Yönetim Kurulu Üyesi

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

20. Deniz Tumaç
 İstanbul Teknik Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

21. Emre Avunduk
 İstanbul Teknik Üniversitesi

22. Mustafa Ömür Sür
 Yertaş

23. Soner Onur Avcı
 Lisans Öğrencisi (Hacettepe Ü.)

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

27. Harun Otacı
 E-Berk

28. Utku Gürtekin
 E-Berk

29. 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.

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

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

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.

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

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

86. Turgay Onargan
 Dokuz Eylül Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

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 Selim 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.

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.

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

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
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ

336. İsmail Güneş

337. Neşe Özbek

338. Bayezid Özden
 IGT Mühendislik Müşavirlik

340. Tunç Çalık
 Borusan Makine ve Güç Sistem A.Ş.

341. Aytuna Sayın
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

342. Hakan Çınar

343. Ziya Karabulut
 Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 
 (Alko İnşaat)

344. Cihat Harupçu
 Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 
 (Şahin Harita)

345. Düzgün Eser Yılmaz
 Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

346. Murat Uzun
 Bozkuşlar İnşaat

347. Ceyhun Candaş Erbaş
 Bozkuşlar İnşaat

348. Tuncer Akıncıoğlu
 Çelikler Holding / YSE Yapı

349. Metin Yavuz
 Kuzey İnşaat A.Ş.

350. Onur Soylu
 Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

351. Murat Çıldır
 Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

352. Turan Borak
 Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

353. 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

381. Erkan Özkan
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

382. Erhan Kömürlüoğlu
 Aksu İnşaat

383. Aşkın Atacan
 Yapı Merkezi

384. Anıl Eroğlu
 Özkar İnşaat

385. Murat Erbaş
 SPI FiberForce Makro Fiber Industry

386. Murat Sarıdede
 Çelikler Holding

387. 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

429. İbrahim Ataöz
 ICA - İçtaş - Astaldi Ortaklığı

430. Numan Balaban
 Ege Grup İnş. Ltd. Şti.

431. 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

449. Seyfullah Ekiz
 TBM Cutters

450. Asaf Bulut
 Ekol Koz Madencilik

451. Mehmet Şahin Duymuş
 Hitit İnşaat Tic. Ltd. Şti.

452. Sercan Güz
 Hitit İnşaat Tic. Ltd. Şti.

453. Mustafa Fakıbaba
 GCF-Peker İş Ortaklığı

454. Özberk Aydemir
 Peker	İnşaat

455. Yusuf Tatar
 GCF-Peker İş Ortaklığı

456. Cem Sağdıç
 Masey Mühendislik

457. Ali Bayrak
 Altınok Müşavirlik Mühendislik

458. Ahmet Uçar
 Altınok Müşavirlik Mühendislik

459. Mehmet Ali Arıkan
 GCF-Peker İş Ortaklığı

460. Engin Hoş
 Doğuş-Gülsan İş Ortaklığı

461. Emre Balcıoğlu
 Dağcan İnşaat

462. Necat Arıbaş
 Dağcan İnşaat

463. Orkun Kantarcı
 Şırnak Üniversitesi 
 Maden Mühendisliği Bölümü

464. Nurettin Demir
 Gama Nurol İş Ortaklığı   
 Marmaray BC1 Projesi

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

467. Birol Akpınar
 Ünal Akpınar İnşaat

468. Ahmet Özkan
 Ünal Akpınar İnşaat

472. Taylan Özgür Ergen
 ICA - 3. Boğaz Köprüsü Projesi

473. Furkan Hamza Harputlugil

474. Rahmi Süleyman Demircan, 
 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

475. Metin Geyik
 Çiftay İnşaat

476. Tahir Talu
 Ayson Geoteknik ve Deniz İnş. A.Ş.

477. Dursun Tekiner
 Petek Proje Müh. Müş. A.Ş.

478. Barış Duman 
 İntekar

479. Arif Budak
 Kemerli Metal

480. Yıldırım Bayazıt
 Borusan EnBW Enerji

481. Volkan Balcı
 Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

482. Türker Şenyurt
 Yapı Merkezi

483. Turgut Yıldırım
 DSİ Genel Müdürlüğü

486. Can Polat
 Geodata

487. Enver Koç
 Yapıray Demiryolu A.Ş.

488. Duygu Kudu
 Optim-Prokoy İş Ort.

489. Elif Acar
 Gülen Danışmanlık

490. Onur İnal

491. Bayram Arif Bayraktar
 Güç Grup

492. Erhan Güvenel
 Saudi Binladen Group - TDRS

493. Samet Erat

494. Berzan Solduk

495. Erkan Murat Erdoğan
 Soa İş. Ort.

496. Uğur Altay
 Akad İnşaat

498. Pınar Caniş
 İSKİ Genel Müd. Atıksu 
 İnşaat Daire Bşk.

499. Temel Öztürk
 Kolin İnş. Kırıkkale
 YHT Şantiyesi

500. Asuman Cici
 Yapı Merkezi 
 Avrasya Tüneli Şantiyesi

501. Osman Yiğit Hançer
 Yapı Merkezi 
 Avrasya Tüneli Şantiyesi

502. Akın Çelik

504. Efe Ünal
 AIRONN Havalandırma

505. Sina Kiziroğlu  
 Karayolları Genel Müdürlüğü

506. Atila Demiröz
 Selçuk Demiröz

507. Barış Yağare  
 Egemen Maden ve Restorasyon

508. Murat Toksöz
 Projima	Tünel	İnş.

510. Burak Gürkan
 Emay Müşavirlik

511. Sahand Tolouei

512. Murat Mercan
 Tufanoğlu Demir Çelik

513. Murat Tufanoğlu
 Tufanoğlu Demir Çelik

514. U. Tarik Namlı

515. Erkan Saraç
 Tekyön Tünel Tek. İnş.

516. Abdülaziz Mustafa Aydın

517. Ferit Gülsu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL ÜYELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

BİREYSEL ÜYELERİN MESLEKİ DAĞILIMI

45%
14%
11%

6%

3%
2%
1%
1%

10%
7%

Müteahhitlik Firması
 

45%

Mühendislik 
 

11%
Üniversite 

10%

TCDD 

1%

DSİ 
3%

Karayolları  
Genel Müd.
1% Madencilik

 2%
MTA
0,2%

Tedarikçi

14% 

Diğer 

7%
Belediye 

6%

Jeofizik Mühendisliği 

2%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

0,4%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

1%
Kimya 
Mühendisliği 
 

1%
Metalurji 
Mühendisliği 
 

0,2%

Harita Mühendisliği 

3%
Makine Mühendisliği 

4%

Maden Mühendisliği 

30%

Jeoloji Mühendisliği 

28%

İnşaat Mühendisliği 

20%

Diğer 

11%
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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

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

Tünelcİlİk Derneğİ kurumsal üyelerİmİz

BÖLGE	TEMSİLCİLERİ

1 Nuh	Bilgin	  
Başkan

2 Hanifi	Çopur 
Başkan	Yardımcısı

3 Mücahit	Namlı 
Başkan	Yardımcısı

4 Cemal	Balcı 
Sayman

5 Yasin	Torun 
Sekreter

6 Doğan Talu 
Üye

7 Öner	Yılmaz 
Üye

8 Ali	Yüksel 
Üye

9 Ufuk	Yavuz	Tümer 
Üye

10 Fevzi	Aksu 
Üye

11 İbrahim	Ocak 
Üye

1 Özgür	Savaş	Özüdoğru 
Başkan

2 Turgay	Onargan 
Üye

3 Deniz	Tumaç 
Üye

YÖNETİM	KURULU

DENETLEME KURULU

YÖNETİM	KURULU	YEDEK	ÜYELER
1 Utku	Gümüş 

Yedek	Üye

2 Erdinç	Demir 
Yedek	Üye

3 Yunus	Bakırdal 
Yedek	Üye

4 Muammer	Çınar 
Yedek Üye

5 İsmail	Mehmet	Yerlikaya	 
Yedek Üye

6 Nuri	Ali	Akçın 
Yedek Üye

7 Cemalettin	Okay	Aksoy 
Yedek Üye

8 Harun Otacı 
Yedek Üye

9 Oktay Çakmak 
Yedek Üye

10 Melike	Yıldırım 
Yedek Üye

11 Kerim	Küçük 
Yedek Üye

1. Emre	Avunduk 
Yedek	Üye

2. Mustafa	Uyar 
Yedek	Üye

3. Cevdet	Kurt 
Yedek	Üye

1 Özgür	Savaş	Özüdoğru 
Ankara	Bölge	Temsilcisi

2 Turgay	Onargan 
İzmir	Bölge	Temsilcisi

3 Olgay	Yaralı 
Zonguldak	Bölge	Temsilcisi

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

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

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. 
 www.akpinargroup.com.tr

469. BORUSAN 
 Mannesmann	Boru	Sa.	Ve	Tic.	A.Ş. 
 www. borusan.com.tr

470. TEMSA  
 İş	Makinaları	İmalat	Pazarlama	ve	Satış	A.Ş. 
 www.temsamakina.com

471.	 TYS	Tünel	Yapı	 
 Sis.	Mak.	İm.	İnş.	End.	San.	Ve	Tic.	Ltd.	Şti. 
 www.tysyapi.com

484.	 İNARMA 
 İnşaat	Taah.	Tur.	Teks.	Gıda	Hayv.	Tic.	Ve	Sa.	Ltd.Şti. 
 www.inarmainsaat.com

485.	 ELEKTROTEKNİK 
 Klima	San.	Ve	Tic.	A.Ş. 
 www.elektroteknik.com.tr

497. AIRONN 
 Havalandırma	ve	Klima	Sistemleri	San.	Dış	Tic.	Ltd.	Şti. 
 www.aironn.com.tr

503. DRACO  
 Yapı	Kimyasalları	Ltd.	Şti 
 www.draco.com.tr

509. EMÜLZER   
 Asfaltevi	Tecrit	Maddeleri	San.	Ve	Tic.	Ltd.	Şti. 
 www.emulzer.com.tr
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ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(BİREYSEL)

TÜNELCİLİK	DERNEĞİ’NE,

İSTANBUL

Derneğinize üye olmak arzusundayım.

Dernek tüzüğünü okuduğumu ve tüm hususları kabul ettiğimi beyan ederim.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Bilgilerim aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı / Ünvanı :

TC Kimlik No :

Uyruğu :

Cinsiyeti :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

Eğitim Durumu :

Mezun Olduğu Okul :

Çalıştığı Kurum :

Mesleği :

Adres :

Telefon :

E-posta :

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

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

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

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

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

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

Tarih Adı Soyadı ve İmza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
upcoming events

 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 MAYıS 2015
2.TÜNEL	YAPIM	TEKNOLOJİLERİ	VE 
EKİPMANLARI	FUARI

www.tunnelexpoturkey.com

27-29 AğUSTOS 2015

TÜRKİYE	24.	ULUSLARARASI	MADENCİLİK	 
KONGRESİ	VE	SERGİSİ

www.imcet.org.tr
   

14-17 NİSAN 2015 

SME ANNUAL CONFERENCE & ExPO CMA 117Th 
NATIONAL WESTERN MINING CONFERENCE
   

www.smeannualconference.com

15-18 şUBAT 2015 

INTERNATIONAL CONFERENCE AND ExhIBITION ON 
TUNNELLING & UNDERGROUND SPACE 2015 
(ICETUS 2015)   

www.icetus2015.iemtc.com

3-5 MaRT 2015
ICE ENGINEERING UNDERGROUND SPACE 
   

www.ice-conferences.com

18 şUBAT 2015 

ShOTCRETE CONFERENCE AND ExhIBITION
   

www.spritzbeton-tagung.com

29-30 OCaK 2015 

4.	İSKELE	&	KALIP	VE	ENDÜSTRIYEL	YAPI	
TEKNOLOjILERI FUARI
   

www.demosfuar.com.tr

12 -15 şUBAT 2015

 EUROCK 2015

www.eurock2015.com			

7-10 EKİM 2015 

İSTANBUL	METRO	
FORUM & ExhIBITION
GRAND	CEVAHİR	HOTEL			

www.istanbulmetroforum.org

9-10 NİSAN 2015

ISTANBUL CLEAN COAL FORUM

İstanbul, Turkey

www.cleancoalforum.org

EKİM 2015

2.BARAJ,	HES	YAPIM	İŞLETİM,	OTOMASYON,	
TEKNOLOJİ	VE	EKİPMANLARI	İHTİSAS	FUARI
   

www.demosfuar.com.tr	

22 - 24 OCaK 2015



ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(TÜZEL KİŞİLİK)

TÜNELCİLİK	DERNEĞİ'NE,

İSTANBUL

Derneğinize üye olmak arzusundayız.

Dernek tüzüğünü okuduğumuzu ve tüm hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

Kurum bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederiz.

  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                      (Tarih)   (Kurum Yetkilisinin Adı-Soyadı Kaşe-İmza)

Tüzel	Kişiliğin

Ünvanı :

Faaliyet Alanı :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Yetkili	Kişinin

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

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

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

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

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

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

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