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suNuŞ | INTRODUCTION
PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

prESıDENT OF TurKıSH TuNNELLıNg SOCıETY

Değerli Okuyucularımız 

Bu sayıda size yine önemli haberlerim var. İkinci tünelcilik fuarı 

yaklaşıyor.  Kısa kursa davet ettiğimiz konuşma yapacak üç önemli bilim 

adamı var. Onlarla yapılan söyleşileri ve enteresan yaşam hikayelerini 

bu sayıda bulacaksınız. Her üçüne de mesleki yaşamlarında ki 

başarılarından dolayı derneğimiz madalya verecek. Konuşmacılardan 

Dr. nick Barton kaya mühendisliği konusunda yaşayan efsanelerden 

biri. Dr. Güner Gürtünca, maden planlaması, işçi sağlığı ve emniyeti 

konusunda ABD’de en önemi devlet kuruluşlarından birinin uzun süre 

başkanlığını yaptı, son maden kazalarında yardımcı olmak için çırpınıp 

durdu. Kısa kursta konusuyla ilgili önemli görüşler öne sürecek. Dr. 

levent Özdemir, mekanize tünel açmada dünyanın her yerinde önemli 

katkılar koyan bir bilim adamı. Özellikle dergide yaptığımız söyleşide 

mekanize kazıda (TBM) hangi sınırlara geldik sorusuna verdiği 

cevabını, Boğaz’da açılması planlanan 18.8m çapındaki tünelle 

bağdaştırırsanız önemli sonuçlara varacağınızdan eminim.

Benim için bu ay en önemli olay Gerede ışıklar su tünellerine yaptığım 

teknik ziyaret oldu. 5.1m kazı çapında ve 31 km uzunluğundaki 

tünelde birinci kısım tamamlanmış, diğer kısımdaki iki TBM çok zor 

şartlarda debelenip duruyor. Hayatımda ilk defa 20 km’lik bir tünelde 

75 adet fayın geçme ihtimaliyle karşı karşıya kaldım, bu inanılmaz 

bir rakam. Tünelin bir tanesinden sürekli 550lt/sn debili su geliyor. 

Yetkililerin azim ve işi bitirme şevki beni hiç şaşırtamadı. Bu, yer 

bilimleri ile uğraşanların kaderi olsa gerek.

Mayıs ayında Dubrovnik’de olacak Dünya Tünel Kongresi’ne kalabalık 

bir grupla katılıyoruz, dernek adına katılım ve seyahat için önemli bir 

indirim aldık.

Dergide dikkat edeceğiniz gibi derneğimize müracaat eden 2 üyemize 

yüksek lisans tezlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı ödül verdik, 

bunların devamını dileyerek hepinizi saygılarımla selamlıyorum.   

.

Dear Readers 

I have some interesting news for you in this issue of our journal. The second 

Tunnel Expo is approaching. We invited three important scientists to our 

short course and our society will give them medals for their remarkable 

achievements in their career. You will find in this issue interviews made 

with these remarkable people. We kindly thank them for being accepted 

to be our guest in our short course. One of our guest is Dr. Nick Barton, 

living legend of rock engineering.  The other one is Dr. Guner Gurtunca, 

past director of Pittsburgh Research which is the technologically most 

advanced mining occupational safety and health research institute in the 

world and is part of National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) in the USA. He did his best to help Turkish mining industry for 

the latest mining disasters. The third distinguished guest is Dr. Levent 

Özdemir, leading person in the World on mechanized tunnelling. Please 

pay attention in the interview on the limits that mechanized tunnelling 

and make a judgment of new planned 18.8 m diameter triple deck tunnel 

planned to be open under Bosphorus. 

The most interesting tunnel trip for me this month was the visit I did 

to Gerede Işıklar water tunnels. The first part of 31km tunnel with 5.1m 

diameter is already excavated and the other two TBMs are in great 

trouble struggling to pass the 75 severe faults in 20 m which is incredible 

for me. There is a continuous water flow of 550lt/sec in one of the tunnels. 

The great ambitious of the technical staff to overcome the difficulties did 

not surprise me, I believe that this destiny of people dealing with earth 

sciences.

We will participate into World Tunnel Congress with a great number and 

will have a boot with Demos. We obtained a considerable discount for 

registration and travel for our members.

Another important news you will notice in that issue is that our society 

gave two awards to Ms.C Thesis, we hope this number will increase in 

the future. 

Please accept my sincere regards   
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3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

The government announced a new mega project in 
order to find solution to Istanbul’s busy traffic, which 
is building a three-story, sub-sea tunnel including a 
metro line and dual motorway.

The new mega project in Istanbul, the “Three-level 
Big Istanbul Tunnel,” will be first three-level tunnel 
in the world and will consist of both the metro line 
and dual motorway. The tunnel, which is estimated 
to cost $3.5 billion, was introduced by Prime Minister 
Ahmet Davutoğlu and the Transportation, Maritime 
and Communication Minister Lütfi Elvan. The project 
is included in the 2023 Transportation Projection in 
order to find a solution to Istanbul’s busy traffic.

The diameter of the tunnel will be 16.8 meters and 
will be built 110 meters from the sea surface. The 
depth of the sea where it crosses the Bosporus will 
be 60-65 meters and the length of the part that will 
contain both the metro and the highway shall be 6.5 
kilometers.

THREE-LEVEL BIG ISTANBUL TUNNEL Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan tarafından tanıtımı yapılan “3 
Katlı Büyük İstanbul Tüneli” projesiyle İstanbul, metro hatları 

ve karayolu akslarını birleştiren, dünyanın ilk üç katlı tüneline sahip 
olacak.

İstanbul trafiğini rahatlatmak için 2023 Ulaşım Projeksiyonu’nda, E-5 
aksında Bakırköy-İncirli’den başlayıp Söğütlüçeşme’ye kadar uzanan 
Marmaray tüp geçişi benzeri bir “hızlı metro geçiş tüneli” ile TEM 
otoyolu aksında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki yoğunluğu 
azaltacak Avrasya Tüneli benzeri 2x2 şeritli bir “karayolu geçiş tüneli” 
projelerinin hayata geçirilmesi gerektiği ortaya konmuştu. “3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli”, bu iki ayrı projeyi tek çözümde birleştirecek.
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Böylece, ayrı tüneller yerine, hem metro hem de çift yönlü karayolu 
boğaz geçişi tek bir tünelle sağlanacak. Ulaşımda yeni bir dönem 
başlatan “3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli” ile İstanbul’un iki yakasına 
daha hızlı, daha konforlu, daha ekonomik erişim sağlanacak.

Tüm Ulaşım Ağı Birbirine Entegre Olacak

İstanbul’un Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuk süresini 
kısaltacak proje sayesinde, İncirli’den Söğütlüçeşme’ye hızlı metro 
ile 40 dakikada ulaşılacak; Hasdal Kavşağı’ndan Ümraniye Çamlık 
Kavşağı’na ise araçla 14 dakikada geçilecek. Günde 6,5 milyon 
yolcunun yararlandığı 9 farklı şehir içi raylı sistem, hızlı metro 
ile entegre olacak ve kıtalar arası yolculuk kolaylaşacak. Çevre 
yollarına bağlantısıyla diğer şehir içi yollara daha kolay ve daha 
hızlı erişim sağlanacak. Tüm ana arterler birbirine bağlanmış 
olacak.
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Tünel, raylı sistemlerde, Başakşehir-Bağcılar-Bakırköy Metrosu, 
Yenikapı-Aksaray-Havalimanı Metrosu, Kabataş-Bağcılar Tramvayı, 
Topkapı-Sultançifliği Hafif Metrosu, Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosu, 
Yenikapı-Hacıosman Metrosu (Taksim Metrosu), Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu, Kadıköy-Kartal Metrosu, Marmaray ve 
Banliyö bağlantılarıyla entegre olacak.

Karayolunda ise 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprü bağlantısı 
Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve D100 (E-5) Karayolu 
bağlantıları bulunacak. 

3 Katlı Kesimin Uzunluğu 6,5 km

Üç katlı tünel kesiminin çapı 16,8 metre, deniz yüzeyinden derinliği 
110 metre, geçtiği bölgede boğaz su derinliği 60-65 metre olacak. 
Metro ve karayolunun birlikte olduğu üç katlı kesimin uzunluğu ise 
6,5 kilometre olacak.

Tünelin, İncirli-Söğütlüçeşme arasında 31 kilometre uzunluğundaki 
hızlı metro kesiminde 14 istasyon bulunacak. Günde 1,5 milyon, 
saatte ise tek yönde 75 bin yolcu kapasitesi bulunan hızlı metro 
kesimi, 9 raylı sistemle entegre olacak. Entegre olduğu raylı sistemleri, 
günlük 6,5 milyon yolcu kullanacak. İncirli-Söğütlüçeşme yolculuk 40 
dakikada gerçekleştirilecek.

Projenin karayolu kesimi ise TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı-Ümraniye 
Çamlık Kavşağı arasını kapsayacak ve toplam uzunluk 16 bin 150 
metre olacak. Avrupa yakasında 3 katlı tünel öncesi bölüm 5 bin 600 
metre, 3 katlı tünel 6 bin 500 metre, Anadolu yakasında 3 katlı tünel 
sonrası bölüm ise 4 bin 50 metre uzunlukta olacak. Hasdal-Çamlık 
Kavşağı arası seyahat 14 dakika gerçekleştirilecek. Otomobil ve 
minibüsler tarafından kullanılacak karayolu kesiminin günde 120 bin 
araç kapasitesi bulunuyor. Şerit sayısı da “2x2” şeklinde olacak.

Güvenlik İçin Her Şey Düşünüldü

“3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli”nde, İstanbulluların güvenli ve huzurlu 
seyahati için tüm detaylar planlandı. Arıza yapan araçların emniyetli 
bir şekilde beklemeleri için her 500 metrede duraklama alanı 
teşkil edilecek. Bu noktalardaki kameralarla en kısa sürede yardım 
ulaştırılacak. Her 240 metrede bir acil durumda katlar arasında 
güvenli alana geçiş imkanı sağlayan geçit ve merdivenler olacak. 
Kullanılacak çeşitli donatılar arasında, yatay ve dikey fanlarla tam ve 
yeterli havalandırma, hava kalitesini otomatik izleme ve havalandırma 
sistemi, her noktada kameralı izleme, haberleşme için telefon sistemi, 
yangın algılama ve söndürme sistemi, tünel içi anons sistemi, dışarıdaki 
aydınlık durumuna göre ayarlanan akıllı aydınlatma sistemi ve işletme 
personelinin acil durumlara müdahalesini kolaylaştıracak önlemler 
bulunuyor. Tünellerde kullanılan tüm malzemeler yanmaz nitelikte 
olacak. Depreme dayanıklı bir inşaat yapım tekniği uygulanacak.

Projenin hızlı metro kesiminin raylı sistem teknolojisi, en son 
donanımlarla hayata geçirilecek. Sürücülü veya sürücüsüz 
kullanılabilen otomatik sinyalizasyon sistemi, bir önceki trenin 
istasyonda fazla beklemesi halinde zaman kayıplarını otomatik 
gideren (hızlanma-yavaşlanma) bilgisayar donanımlı araçlar, araç 
içinde kapılar üstünde hangi istasyona gidildiğini gösteren dijital 
“dinamik yol haritası” ve normal metrolardan yüzde 25 daha hızlı 
metro araçları özellikler arasında öne çıkıyor.

Çevre dostu projenin metro geçişinde bir yılda atmosfere salınan 
karbondioksit emisyonundaki azalma 175 bin ton olacak. Ayrıca 
bir yılda akaryakıt tüketiminde 54 milyon litre tasarruf sağlanacak. 
Karayolu kısmı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kapasitesini 
yüzde 50 artırırken, yeni bir arazi kullanmayacak. Yerleşim alanlarıyla 
kesişmeden TEM aksını destekleyecek proje, görüntü kirliliği 
oluşturmayacak ve silüeti bozmayacak. 

Kaynak: www.udhb.gov.tr
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2015 TUNNEL EXPO aNd 
TUNNELLING COURSE

Günümüzde Türkiye, Dünya’da tünelcilik faaliyetlerinin öne 
çıktığı en önemli ülkelerden biridir. Birkaç sene içerisinde 
Türkiye’de tünelciliğe 35 milyar Avro’nun üzerinde bir 

yatırım bekleniyor. Projelerin zamanında bitirilmesi ve maliyetlerin 
düşürülmesi için sektördeki kamu kurumları ve idarelerin 
yöneticileri ve teknik personelleri ile yükleniciler, mühendislik 
firmaları, müşavirler, makine üreticileri ve çeşitli tedarikçiler gibi 
paydaşlar arasındaki iletişimin iyi sağlanması, en son gelişmelerin 
paylaşılması ve tartışılması sektörün olumlu bir ivme kazanmasına 
katkıda bulunmaktadır. Bunun için de, konuyla ilgili sempozyumlar, 
fuarlar ve eğitim programlarının yapılması kaçınılmazdır. Bu da 
Tünelcilik Derneği’nin en önemli hedefleri arasındadır. 

Our Society together with Demos Fair Co are 
happy to organize the 2nd Tunnel Construction 
Technologies and Equipment Fair (2nd Tunnel 
Expo Turkey) to be held in 27-29 August 2015 on 
again Istanbul Fair Center – Yesilkoy. This year, we 
will also realize the 1st Mining Equipment Fair 
(1st Mining Expo Turkey) together with the Miners 
Association of Turkey at the same place and same 
time. Many exhibitor companies have already 
been reserved their booths to take place on these 
fairs. Our another new attempt in this year is that 
we invite 2 representatives from each of the 70 
nation member associations of the International 
Tunneling and Underground Space Association (ITA) 
to participate our simultaneous events in 2015 by 
providing each of them for a booth so that they 
have an opportunity to introduce themselves and 
collaborate with stakeholders of the industry in 
Turkey. We expect replying from at least 30 nation 
member associations to our invitation. 

The 4th Tunneling Short Course will also take its 
place among the all events at the same place and 
same time period (27-29 August, Istanbul Fair 
Center – Yesilkoy). The lectures will be presented by 
more than 30 well-known and highly professional 
national and international experts.

2015 TUNNEL EXPO aNd 
TUNNELLING COURSE
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Derneğimiz 2014 yılında Türkiye’nin Tünelcilik ile ilgili ilk ve tek fuarı 
olan 1. Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları (1st Tunnel Expo 
Turkey) Fuarı’nı Demos ile birlikte başarıyla gerçekleştirmişti. 15 bin 
metrekarelik bir alanda yer alan fuara yerli ve yabancı 155 firma 
katıldı. Fuarı 24 farklı ülkeden olmak üzere sektörle doğrudan ilgili 
olan toplam 3000’in üzerinde kişi ziyaret etti. Aynı tarihlerde ve aynı 
yerde, üç gün süren 3. Tünelcilik Kısa Kursu da bu etkinlikle beraber 
Derneğimiz tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 35 yerli ve 
yabancı uzman konuşmacı tarafından verilen kursa 240 kadar yerli ve 
yabancı dinleyici iştirak etmiştir.

Tünelcilik Derneği olarak bu sene 2. Tünel Yapım Teknolojileri ve 
Ekipmanları (2nd Tunnel Expo Turkey) Fuarı’nı Demos ile birlikte 27-29 
Ağustos 2015 tarihleri arasında yine İstanbul Fuar Merkezi – Yeşilköy’de 
yapacağız. Bu fuarla eş zamanlı olarak aynı yerde ve Türkiye Madenciler 
Derneği ile birlikte (1. Madencilik Fuarı)’nı da (1st Mining Expo Turkey) 
gerçekleştireceğiz. Çok sayıda firma bu fuarlara katılmak için şimdiden 
rezervasyonlarını yapmaya başladılar. Bu sene, ayrıca Dünya Tünelciler 
Birliği’ne (International Tunneling Association – ITA) üye 70 ülkenin 
ikişer temsilcisini bu etkinliklerimize davet ettik, kendilerine fuarda 
birer stant vereceğiz ve böylece tanıtım ve işbirliği fırsatı oluşturacağız. 
En az 30 üye ülkeden temsilcilerin katılımını bekliyoruz.

Aynı tarihlerde ve aynı yerde üç gün sürecek olan 4. Tünelcilik Kısa 
Kursu da (4th Tunneling Short Course) bu etkinlikler içinde yer 
alacaktır. Derneğimiz, Tünelcilik Kısa Kurs’larına daima sektörün en 
iyilerini ve dinleyicilere en faydalı olabilecek seçkin kişileri konuşmacı 
olarak davet etmektedir. Kısa Kursumuzun bu seneki ana temaları 
aşağıdaki gibidir.

TBM Tünelciliği, 
Klasik Tünelcilik (NATM),
Yeraltı Madenciliği. 
Kurs esnasında sunulacak ve tartışılacak konular, sert kayadan 
yumuşak zemine kadar değişen her türlü jeolojik koşullarda 
şehirlerde ve kırsal alanlarda uygulanabilen mekanize ve klasik 
tünel-maden galerileri kazı ve inşa yöntemleri ile ilgili tasarımdan 
uygulamaya kadar değişen, mega-projelerin de tanıtıldığı geniş 
kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Üç gün sürecek bu kursu, yurtiçi ve 
yurtdışından gelecek uluslararası düzeyde tanınan 30’dan fazla 
uzman verecektir. Kısa Kursumuza eğitmen olarak katılacak olan 
uluslararası uzmanlardan Sayın Dr. Nick Barton, Dr. Levent Özdemir 
ve Dr. Güner Gürtunca’ya Tünelcilik ve Madencilik alanında yaşamları 
boyunca yaptıkları çok değerli katkılardan dolayı Derneğimiz 
tarafından madalya takdim edilecektir.
Bu kapsamda, 27-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi – Yeşilköy’de gerçekleştireceğimiz 2. Tünel Yapım 
Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarımıza ve 4. Tünelcilik Kısa 
Kursumuza sizleri katılmaya davet etmekten onur duyarız. 

Fuarlarımız, Kısa Kurslarımız ve Derneğimizin diğer etkinlikleri 
ile ilgili olarak daha detaylı bilgileri “http://www.tunelder.org.tr” 
internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Saygılarımla,
Prof.Dr. Nuh BİLGİN
Tünelcilik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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A rtvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali 
inşaatının önemli bir parçası olan 
Artvin-Erzurum Devlet Yolu’nun göl 

kotunun üstünde yeniden inşa edilmesi için 
yapılan çalışmalar tamamlandı. Yusufeli Geçici 
Bağlantı Yolu ile birlikte 3 Kasım 2014 tarihinde 
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce geçici kabulü 
yapılan yol, 18 Kasım 2014 tarihinde trafiğe 
tamamen açıldı. Artvin-Erzurum Devlet Yolu’nun 
önceki güzergahı, Çoruh Nehri’nin banketinde 
yapılan dolgu üzerinde ve Artvin Barajı göl 
sahasının içindeydi.  Bu nedenle, relokasyon 
yolunun, baraj gölünün oluşmasından önce 
güvenli kot olan 515 m seviyesinin üzerinde ve 
çevre yerleşim birimlerine bağlantı sağlayacak 

Kaynak: www.dogusinsaat.com.tr

ARTVİN-ERZURUM DEVLET YOLU RELOKASYONU’NUN 
GEÇİCİ KABULÜ YAPILARAK YENİ YOL TRAFİĞE AÇILDI 

şekilde inşa edilmesi gerekiyordu. Bu amaçla 
17,2 km uzunluğundaki gidiş-geliş 2x5 m 
sathi kaplamalı ana güzergaha ek olarak 
Demirkent İl Yolu ve Yusufeli Geçici Bağlantı 
Yolu’ndan oluşan 4,3 km uzunluğundaki bağlı 
karayolu güzergahı projelendirildi. Çalışma 
kapsamında 14 adet tünel, 3 adet viyadük, 6 
adet köprü, 5.737 m fore kazık, 69 adet menfez 
ve çok miktarda istinat duvarı ve drenaj kanalı 
yapıldı.

Artvin-Erzurum Yolu’nun km: 68+474 – 85+620 
arası inşaatında 2,4 milyon,  relokasyon 
yollarının tamamında 3 milyon m³ açık kazı 
yapıldı. Devlet yolu üzerinde yer alan tünellerin 

Reconstruction of the Artvin-Erzurum state highway, which is an important 
part of Artvin Dam and hydroelectric plant construction, has been 
completed. Directorate of general highways first accepted the road as a 
temporary connection road at the 3rd of November and opened it for traffic 
at the 18th of November. During this work 14 tunnels, 3 viaducts, 6 bridges, 
5737 meters of bored pile, 69 culverts and lots of retaining walls and 
drainage canals were constructed.

ARTVIN-ERZURUM STATE HIGHWAY IS OPENED TO TRAFFIC

toplam uzunluğu 10,4 km olup bu uzunluk 
tüm güzergahın %60’ına tekabül etmektedir. 
Son derece apik olan arazi yapısının niteliği 
bu oranla daha net anlaşılabilir. Relokasyon 
Yolu’nun Ağustos 2014’te yapılan kısmi açılışı 
ile karayolu varyant tüneli olarak kullanılan 
tünelin, dipsavak yapısına dönüştürme işlerine 
başlanmıştı. Günümüz itibariyle fiyat farkları 
dahil 434,5 milyon TL mali büyüklüğe ulaşan 
relokasyon yolu yapımının, sarp arazi koşulları 
göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 
3 yıl gibi kısa bir sürede ve Artvin Barajı’nın 
su tutma termini olan Temmuz 2015’ten 
önce tamamlanmış olması kayda değer bir 
başarıdır. 
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Turkey’s two leading companies 
Yapi Merkezi and STFA made a 
big progress in Doha metro Gold 
line. TBM transportation works 
were finished by the care of 
administration and partners.

Türkiye’nin önde gelen iki şirketi Yapı 
Merkezi ve STFA tarafından yürütülen 
Doha Metrosu Altın Hat Proje’sinde önemli 

bir aşama daha kaydedildi. İdare ve ortaklar 
nezdinde büyük ilgi uyandıran TBM taşıma işi 
başarı ile tamamlandı. Montaj ve işletmesinden 
makine mühendisleri Sami Enis Arıoğlu ve Enver 
Koç’un sorumlu olduğu iki TBM’den ilki, 6 Şubat 
2015’te kalkan montajının tamamlanmasının 
ardından kazıya başlayacağı istasyonun içine 
nakledildi. Toplam 450 ton ağırlığındaki TBM 
kalkanı, her biri 10 ton ağırlığında 2 destek 
plakası ve hidrolik kaldırma sistemleri 
kullanılarak kaldırıldı ve SPMT (Self Propelled 
Modular Transporter) aracına yüklenerek 
nakledildi. Toplam 1 km’lik güzergâh, %6 eğimli 
bir rampadan inilerek 3 saatte geçildi. SPMT ve 

Altın HAt’tA tBM tAşıMA İşİ tAMAMlAndı

hidrolik kaldırma sistemleri Sarens firmasından 
kiralandı. Söz konusu TBM’in 21 Şubat 2015 
tarihinde kazıya başlaması planlanmaktadır.  
Altın HAT 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. 

TBM TransporTaTion 
is Finished in Gold line 

ALTIN HAT.indd   20 13.04.2015   23:29:38



ALTIN HAT.indd   21 13.04.2015   23:29:40



Ocak - Şubat  2015 .  www.tunelder.org.tr

Dünyanın En 
Büyük TBM’inde 
Bakım vE Onarım 
işleri devaM 
ediyor

Japon Hitachi Zosen firması tarafından üretilen dünyanın en büyük çaplı Tünel Açma Makinesi ünvanına sahip olan 
Bertha isimli pasa basınçlı (EPB) TBM için bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

22

dünyanın en Büyük TBM’inde BakıM 
ve onarıM işleri devaM ediyor
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle eyaletinde Alaska Yolu 
Viyadük ve Karayolu Tünel Projesi için Hitachi Zosen firması 
tarafından Japonya’nın Osaka şehrinde, tersaneler bölgesindeki 

tesislerde üretilen Bertha, Aralık 2013 tarihinden itibaren kazılarını 
durdurmuş vaziyette.

Müteahhitlik işlerini yürüten Seattle Tunnel Partners firması 
kurtarma çalışmaları için bir program belirledi. Bu programa göre; 
kurtarma operasyonun tamamlanmasının ardından Bertha’nın kazıya 
tekrar başlamasıyla bölgede oturmaların meydana gelebileceği 
öngörülmüştür. Bu nedenle ilk etapta, Alaska Yolu Viyadüğü’nde ve 
hemen yanı başındaki binalarda meydana gelebilecek oturmaları 
önlemek amacıyla Bertha’nın şuan beklemekte olduğu bölgede 
yeraltı duvarları inşa edilmiştir (Şekil 1). Şekil 1’de belirtilen 
kırmızı şerit, Bertha’nın kazı doğrultusunu göstermektedir. 
TBM’in sağında ve solunda yeraltı duvarı oluşturulurken kolonlar 
arasına özel harç enjeksiyonu yapılmıştır. Bu harç sayesinde zemin 
duraylılığı sağlanırken oluşturulacak kurtarma alanından suyun 
uzak tutulması sağlanacaktır. Programa göre enjeksiyon işleri 
Mayıs 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Yan duvarlardaki işlerin 
tamamlanmasının ardından makine kalkanının hemen arkasında 
harç enjeksiyonu ile geçirimsiz bir duvar oluşturulmuştur. Kalkan 
arkasında oluşturulan bu duvar ile açılan alana dışarıdan gelecek 
suların önlenmesi planlanmıştır. Bu işlemler de yine programa göre 
Mayıs 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Müteahhit firma Seattle Tunnel Partners ekipleri, Bertha’ya 
ulaşabilecekleri kurtarma alanı oluşturmak için beton kolonlarla 

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

Seattle Tunnel Partners has completed excavation of 
the 120-foot-deep pit that will be used to access and 
repair Bertha, the SR 99 tunneling machine. Crews 
removed the final scoop of soil from the pit on Friday, 
Jan. 30. Approximately 20,000 cubic yards of material 
was removed from the ground over the course of 
excavation, which began in mid-October. 

Made up of 84 columns, the pit will be more than 80 
feet wide. A large crane will be installed above the 
access pit to lift pieces to the surface for repair. Crews 
will repair Bertha at the surface before reassembling 
her in the access pit.

World’s Biggest tBM
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dairesel bir alan inşa ettiler. Genişliği 
24,4 m, derinliği de 36,6 m olan dairesel 
alanın oluşturulmasında ilk etapta 73 adet 
kolon tasarlanmış, daha sonra 11 kolon 
daha ilave edilerek toplam 84 adet kolon 

TBM harekete geçtiğinde bu beton duvarı 
kazarak rahatlıkla geçebilecek ve oluşturulan 
kurtarma alanına ulaşabilecektir (Şekil 
2a-2b). 

Zemin Oturma Seviyeleri Stabil

Kurtarma operasyonları için oluşturulan dairesel 
alan etrafında 24 Kasım 2014 tarihinden 
itibaren yapılan oturma ölçümlerinde stabil bir 
görünüm sergileniyor. Seattle Tunnel Partners 
ekipleri kurtarma alanında ve susuzlaştırma 
kuyularında çalışmaya devam ederken arazi 
ölçüm ekipleri yakın civardaki binalarda ve 
altyapı sistemlerde ölçümler yaparak verileri 
analiz ediyorlar.

Susuzlaştırma işlemleri sırasında bazı zemin 
oturmaları tespit edilmişti. Hesaplanan 
oturmalar beklenenin üzerinde çıkmıştı. 
Mühendisler oluşan fark üzerindeki faktörler ve 
nedenler üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.

Çalışma alanında WSDOT, STP ve Seattle 
Belediyesi olmak üzere 3 farklı ölçüm ekibi 
veri toplamaya devam ediyorlar. Bu ekipler bazı 
yüzey kontrol noktalarındaki okumaların hassas 
olmadığını ve düzeltilmelerinin gerektiğini 
saptadılar. Düzeltmelerin ardından daha önce 
rapor edilen ölçüm değerlerinde düşüş olacağı 
ve oturmanın daha az olacağı öngörülüyor.

Dairesel alandaki 36,6 metrelik kazı 30 Ocak 
2015 tarihinde pasanın son kovayla yukarıya 
taşınmasıyla tamamlandı. Ekim ayı ortalarında 
yüzeyden başlayan dairesel alan kazısında 
yaklaşık 18 bin metreküp malzeme yeryüzüne 
taşındı.  Kazının tamamlanmasından sonra 
ekipler taban bölümünde bir beton yastık inşa 
etmeye başladılar. Bu yastık; harekete geçtikten 
sonra 6 metrelik betonu kırıp dairesel alana 
girecek olan TBM’e destek görevi sağlayacak. 
Aynı zamanda yastık sayesinde bakım ve 
onarım sırasında TBM’in üzerinde durabileceği 
bir yapı inşa edilmiş olacak (Şekil 3).

Planlar dairesel kesitin güney duvarındaki 
bölümü TBM’in kırarak geçmesi üzerine 
yapıldı. Fakat makine 6 metre kalınlığındaki 
betonu kırıp geçemezse ekipler dairesel 
kesit duvar yüzeyinde TBM’in geçeceği 
bir açıklık oluşturacaklar ve makinenin 
engelsiz bir şekilde dairesel alana geçmesini 
sağlayacaklar. Bunun ardından yüzeyde kurulu 
vinç yardımıyla parçalar indirilip çıkarılmaya 
başlanarak tamirat süreci başlatılmış olacak.

Beton kolonlardan oluşan dairesel duvar 
oluşturulduktan sonra yeraltı su seviyesini 

inşa edilmiştir. Standart kolonlar yerine 
daha geniş çaplı kolonlar tasarlanmıştır. 
Birbirlerine kenetlenmiş halde inşa edilen 
geniş kolonlar sayesinde başka bir tahkimat 
ünitesine ihtiyaç duyulmamıştır. Böylelikle 
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Şekil 2a ve 2b. Geniş kolonlarla oluşturulan dairesel kurtarma alanı

Uluslar arası Proje – Global Project

Şekil 1. Oturmaları önlemek için yapılan yeraltı duvarları
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düşürmek için kurtarma alanı çevresinde 
kuyular inşa edilecek. Bu sayede TBM, zemini 
ve betonu daha kolay kazarak kurtarma alanına 
ulaşabilecektir. Kurtarma operasyonlarına 
ve imalatlara devam edilirken bir yandan Kaynak: www.wsdot.wa.gov

de Japonya’da yeniden üretiliyor. Üretimin 
tamamlanmasının ardından Hitachi Zosen 
firması tarafından bu parçalar gemiyle 
Seattle’a gönderiliyor (Şekil 4).

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

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

iş programına bağlı olarak diğer işlemlere 
de devam ediliyor. Yeni ana rulman yatağı 
gemiyle Seattle’a ulaşmış durumda. Yeni dış 
sızdırmazlık halkası, itme sızdırmazlık halkası 
ve bazı rulman parçaları gibi malzemeler 
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Şekil 4. Japonya’da yeniden üretilen parçalar gemiyle Seattle’a ulaştırılıyor

Şekil 3. Dairesel kurtarma alanı

Uluslar arası Proje – Global Project
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In London, on December 4th, took place for the 
5th time the Award ceremony of the International 
Tunnelling Awards organized by NCE and endorsed 
by ITA. 

May be more than for other civil engineering works 
it is important to show to the public and to the 
decision makers that the whole tunnelling community 
is making progress in developping products and 
machines for designing and constructing better and 
more sustainable tunnels and underground facilities.

2014 UlUslararası Tünelcilik Ödülleri 
sahiplerini BUldU

InternatIonal tunnellIng & 
underground Space awardS 2014

4 Aralık 2014 tarihinde NCE tarafından organize edilen ve 
ITA tarafından yürütülen 5. Uluslararası tünelcilik ödülleri 
sahiplerine ulaştı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan ITA Başkanı Soren Eskesen, “Tünelcilik 
endüstrisi yeraltı yapılarının kullanımının önemini ortaya koymalı ve 
profesyonellere daha çok değer vermelidir” şeklinde konuştu. 

Eskesen sözlerine şu şekilde devam etti “Piyasanın ihtiyaçlarının 
artması, Dünya üzerinde tünellere ve yeraltı kullanımına olan önemi 
arttırmıştır. Bu nedenden dolayı mühendislerin ve çalışanların bu 
amaç doğrultusunda eğitilmesi, daha güvenli uygulamalar yapılması 
ve insanların gereksinimleri için oldukça önemlidir. Uluslararası 
tünelcilik ödüllerine olan ilginin artması ve genç mühendislerin 
yılın genç tünelcisi ödülüne olan istekleri bizim için çok büyük bir 
gururdur. Endüstrimiz mükemmel şirketler ve insanlar tarafından inşa 
edilmektedir. Geleceğimizin sağlam temellere kurulduğunu görmek 
bizim için büyük bir lütuftur.”

2014 Yılında Tünelcilikte En İyiler

Yılın En İyi Çalışması: Thames Water, CH2M Hill & MVB, The Lee 
Tunnel
Yılın En İyi Çevre Ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yakası 
Raylı Sistemler Müdürlüğü, Tarihi Korumak 

Zemin Araştırmaları ve İzleme Ödülü: Cambridge Centre for Smart 
Infrastructure & Construction (CSIC), The Smart Tunnel

Yılın Büyük Çaplı Proje Ödülü ($500M üzeri): Nant de Drance SA, 900 
MW Pumped Storage Power Plant

Yılın En İyi Ürün/Ekipman Buluşu Ödülü: Kennwert KW GmbH, 
BlingCrete™ – Light Reflecting Concrete
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Yılın En iyi İyileştirme Ödülü: Gall Zeidler Consultants, Liberty Tunnel 
Rehabilitation Phase IV

Yılın En İyi Güvenlik Buluşu Ödülü: Fhoss Technology, Powered Light 
Safety Wear

Yılın Özel Tünel Projesi Ödülü: Arup, Billy Bishop City Airport Pedestrian 
Tunnel, Toronto

Yılın En İyi Sürdürülebilir Yeraltı Kullanımı Ödülü: Rotterdam Public 
Works, Transforming Station Area, Rotterdam Central

Yılın Teknik Yeniliği Ödülü: MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn Bhd, Klang 
Valley Mass Rapid Transit - Underground Works Package

Yılın en iyi Projesi Ödülü (500M Dolara kadar): Taylor Woodrow BAM 
Nuttall JV, Victoria Station Upgrade - Northern Tunnels

Yılın En İyi Genç Tünelcisi Ödülü: Petr Salak, Dr. Sauer & Partners

Yılın En İyi Yüklencisi Ödülü: Implenia

Yılın En İyi İşvereni Ödülü: Rotterdam Public Works

Yılın En İyi Tasarım Firması Ödülü: Basler & Hofmann AG

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Profesör Pierre Duffaut

Tünelcilik alanını diğer inşaat mühendisliği alanlarından farklı kılan, 
malzeme ve makina teknolojisinde ilerlemeler göstermek, daha iyi 
tasarım ve inşaat uygulamalarını sürdürülebilir yeraltı çalışmaları için 
yapmaktır.

Grosvenor House Londra’da yapılan ödül töreni, şimdiye kadarki en 
büyük seyirciye ev sahipliği yapmış ve endüstriden büyük isimlerin 
bulunduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. 

Ödül töreni New Civil Engineer ve Uluslararası Tünelcilik Derneği (ITA-
AITES) tarafından organize eldilmiş olup, dünya çapındaki en yenilikçi 
ve başarılı projeleri ödüllendirmiştir.  

Ödül töreni global endüstriden 400’den fazla önemli kişinin önünde 
gerçekleşmiştir. Başvuruların kalitesi ve sayısı jürinin beklediğinin çok 
üzerinde gerçekleşmiş olup, mücadele oldukça zorlu geçmiştir. 

Organizasyon Komitesinde Yer Alan Jüri Üyeleri

Alan Myers, İnşaat Baş Mühendisi, MTR Hong Kong

Amanda Elioff, Mühendislik Müdürü, Parsons Brinckerhoff

Antonia Cornaro, Şehiriçi Yeraltı Kullanım Uzmanı, Amberg Engineering

Han Admiraal, Danışman, Yerlatı Kullanım Komitesi Oturum Başkanı, ITA-
AITES, Enprodes

Heinz Ehrbar, Büyük Çaplı Projeler Genel Müdürü, Alman Demiryolları 
(Deutsche Bahn)

Ilkka Vähäaho, Başkan Yardımcısı, Finlandiya Tünelcilik Derneği  
Çalışma Grubu 

Jenny Yan, Deputy Genel Müdür, Çin Demiryolları

Keith Bowers, Meslek Başkanı: Derin Tüp Tüneller, London Underground

Mark Hansford, Editör, NCE

Martin Knights, Tünelcilik Global Teknik İşler Müdürü, CH2M Hill 
Halcrow

Mike King, Yeraltı Yapıları Başkanı, Crossrail

Olivier Vion, Yetkili Müdür, ITA-AITES

Phil Stride, Thames Tideway Tüneli Müdürü, Thames Water

Philippe Bakhos, Ağ Planlama Müdürü, Etihad Rail

Rick Lovat, Müdür, L2 Advisors

Dr. Degn Eskesen
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Simon Knight, Yönetici, Cutabolt

Søren Degn Eskesen, Yönetim Kurulu Başkanı, ITA-AITES

Tarcisio Celestino, Profesör, University of Sao Paulo

Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Ödül Kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) 
tarafından verilen uluslararası tünelcilik ödüllerinde “Tarihi Ceneviz 
Sur’u Geçiş Projesi” ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül, “Environmental Initiative of the Year (Yılın Çevresel Etkileşimi)” 
kategorisinde “Save the History (Tarihi Korumak)” başlığıyla 
kazanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem 
Müdürlüğü’ne ait proje, uluslararası jüriden de büyük övgü aldı. Ödüle 
layık görülen “Tarihi Ceneviz Sur’u Geçiş Projesi” Taksim – Yenikapı 
metro hattının Şişhane İstasyonu’nu Haliç Metro Geçiş Köprüsüne 
bağlayan kısmında bulunuyor. 

Ödülde, Tarihi Ceneviz Sur’u ve metro ilişkisi irdelendi. İlk projelere 
göre tamamen aç-kapa yöntemiyle yapılması gereken çalışma, Tarihi 
Sur’un yerinde korunması amacıyla özel geçiş projesine çevrildi.

Tünelin, Tarihi Sur ile kesiştiği alanda, bilim kurulu görüşleri ile 
birlikte Sur’un restorasyonu gerçekleştirildi ve Tarihi Sur  çelik destek 
sistemleri ile desteklendi. Yine, çelik destekler sayesinde Tarihi Sur 
havada tutularak altından tünel imalatı gerçekleştirildi. Yapılan 
araştırma kazılarında temeli olmadığı tespit edilen Tarihi Sur’a 
böylelikle temel de kazandırıldı.

Düzenlenen törende “Environmental Initiative of the Year (Yılın 

Çevresel Etkileşimi)” kategorisinde ödülünü alan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, ayrıca uluslararası 

jüri tarafından  “Tunnelling Client of the Year (Yılın Tünelcilik 

İdarecisi)” kategorisinde de aday gösterildi ve “highly commended (en 

çok tavsiye edilen)” olarak dünya ikincisi oldu. 

Kaynak: www.ita-aites.org

    www.tunnellingawards.com

    www.ibb.gov.tr
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İstanbul Metrosu unkapanı-taksİM arası 

1 GİRİŞ

Ş işhaneye kadar yapılmış olan tünellerin köprü ile bağlantı 
hattı üzerinde Tarihi CENEVİZ SURLARI’nın bulunması nedeniyle, 
surların korunarak projenin tamamlanması için, gerek Koruma 

Kurulu gerekse Büyükşehir Belediyesi titizlilikle hareket ederek surlara 
zarar verilmeden proje tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Surların 
çalışma alanındaki yüksekliği ortalama; 8,6 m, genişliği;1,8 m, uzunluğu; 
33,2 metredir. Projenin genel görünümü ve uygulamayla ilgili görüntüler 
Şekil 1, 2 ve 3’te verilmiştir.

2 SUR DESTEKLEME ÇALIŞMALARI

2.1 Fore Kazık Çalışması- Başlık Kirişi

7–10 metre aralığında değişik boylarda Ø80- Ø65 çapında toplam 857,4 
metrelik 90 adet Fore kazık imalatı yapılmıştır (Şek. 4).

Şekil 1. Projenin Genel Görünümü

ÖZET
Bu çalışmada, İstanbul Metrosu Şişhane- Haliç köprüsü 
arasındaki bağlantının yapılması için hat üzerindeki tarihi 
Ceneviz Surları’nın korunarak projenin tamamlanması 
anlatılmıştır. Surların korunma alanında tünelle gelen hat, 
aç-kapa yapısı ile haliç üzerine yapılmış olan köprüye entegre 
edilmiştir.

ABSTRACT
Completion of the connection between Sishane and Halic 
Bridge in Istanbul Metro by preserving the historical Genoese 
Vallation is summarized in this study. The metro line coming 
to the Vallation is integrated to the Bridge by cut and cover 
construction method.

E. Ü. YıldıRım

İnş. Yük. Müh. 

İ.B.B. RaYlı SİSteMleR Md. kontRol Müh.

Ö. YılmAZ

Maden Müh.  
SoneR teMel Müh. İnş. ve tİC. a.ş.

C. YıldıRıM, a. vaRol

JeoloJİ Müh.  
Özgün İnş. taah. San. ve tİC. ltd. şİRketİ

B. kaYa

Maden teknİkeRİ.  
Özgün İnş. taah. San. ve tİC. ltd. şİRketİ

Cenevİz sur bölgesİ DestekleMe İşlerİ 

SupporTInG of Tunnel and CuT and CoVer 
ConSTruCTIonS In ISTanBul MeTro CeneVIz Sur 
reGIon BeTween unkapanI and TakSIM 

tünel ve aç-kapa Yapısı

Sur bölgesi fore kazıkların yapıldığı kısma toplam 93,354 metre 
uzunluğunda başlık kirişi imalatı yapılmıştır (Şek. 5).

Başlık Kirişi ve Fore kazıklar için kullanılan malzemeler Tablo 1’de 
verilmektedir.

Şekil 2. Proje uygulama örneği 
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Şekil 3. Uygulamadan görünüm

Tablo 1. Kullanılan malzeme listesi

Şekil 4. Fore-Kazık delgisi 

Şekil 6. Fore-Kazık delgisi

Şekil 7. Başlık Kirişi donatı montajı

Şekil 8. Kurşun levhalarŞekil 5. Başlık Kirişi donatı montajı

2.2 Çelik Kafes Destekleme

Sur; inşaat alanı boyunca her iki yönden başlık kirişlerine bağlantı 
yapılarak desteklenmiştir (Şek. 6, 7). Surlar fore kazıklar üzerindeki başlık 
kirişlere bırakılan ankrajlara monte edilen kiriş kafesler vasıtasıyla 
adeta paketlenmiştir. Bu destekleme işleminde 14745,341 kg çelik 
kullanılmıştır.

2.3 1mm’lik Kurşun Levhalar

1 mm kalınlığında 1,5 metre yüksekliğindeki kurşun plaka 411,3 m² 
=10505,8 kg (5kat) kullanılmıştır (Şek. 8). Kurşun levhalar beton ile 
surlar arasına yastık amaçlı, surların deformasyona maruz kalmaması 
için kullanılmıştır.
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2.4 Strafor Yerleştirme İşleri (TİP–12)

Surların destek betonlarının içerisinden profil sürmek amacıyla 35*50 
*208 ebadında boşluk gerekmektedir. Beton içerisinde istenilen boşluk 
önceden yerleştirilen özel kestirilmiş straforlarla sağlanmıştır (Şek. 9, 10).

Şekil 9. Strafor yerleri

Şekil 10. Strafor ve donatı montajı

Şekil 12. Ankraj için karot delgisi

Şekil 13. Ankrajlar-Bulonlar

Şekil 14. Ankrajlar-Bulonlar kurulumu

Şekil 11. L betonu görünümü

Tablo 2. Kullanılan malzeme dökümü

2.5 Takviye Destek Betonu

Surların desteklenmesi amacıyla 1,5 m yüksekliğinde 
L şeklinde beton dökülmüştür (Şek. 11). Bu kısımda 
kullanılan malzeme dökümü Tablo 2’de çıkartılmıştır. 

2.6 Bulonlar ve Destek Betonu ve Surlar Ø 60’lık Karot 

Destek betonu ve surlar Ø 60 lık karot delikleri delinmiştir. Delinen 
deliklere(ortalama delik boyu: 2,54 m) Ø 30 mm nervürlü demirden 
bulonlar yerleştirilmiş her iki taraftan sıkılarak ankraj yapılmıştır (Şek. 
12,13 ve 14).

2.7 Profil Deliklerinin Karotla Kesilmesi

Profillerin geçeceği surlar 30*50 ebadında karotiyer ve kaya kesme halatı 
vasıtasıyla 1,91-2,08 metre boyunda 38 farklı boyda delik açılmış, delinen 
kısımdan malzeme dışarı çıkartılmıştır. Surların kesilen kısmına remix 
izolasyon malzemesi sürülerek profil için hazır hale getirilmiştir (Şek. 15, 
16, 17 ve 18). 
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Şekil 15. Kiriş yeri için karotiyer delgisi

Şekil 16. Karotiyer delgisinin halatla kesilmesi(35*50*2,08cm)

Şekil 17. Karot içindeki malzemenin boşaltılması

Şekil 18. Kesilen malzemenin delikten çekilmesi Şekil 19. Genel Görünüm

2.8 Profil Sürülmesi (HE -450 A Profil) 

8-15,65 metre aralığında 38 adet 479,850 metre toplam uzunluğunda HEA 
-450 profil kullanılmıştır. Şekil 19’de genel gorunumu gözükmektedir.

Tablo 3’te sur bölgesinde kullanılan çelik kiriş bilgileri verilmiştir. Profillerin 
surlarla arasında kalan boşluk beton ve enjeksiyonla doldurulmuştur.

3 DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİ

3.1 Optik Target Grafikleri-Optik Okumalar

Sur aç-kapa çalışmaları sırasında; surlar üzerine deformasyonları 
gözlemlemek amacıyla 32 adet optik target montajı yapılmıştır. 
Okumalar 1-2 günlük periyodlarla takip edimli olup, aylık raporlar halinde 
hazırlanmıştır.

Deformasyonlar 1 noktada 12,8 mm deformasyon tespit edilmiştir (Şek. 
20, 21 ve 22).
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Tablo 3. Sur bölgesi kullanılan çelik kiriş tablosu

Şekil 20a. Okuma görüntüleri

Şekil 20b. Okuma görüntüleri

Şekil 21. Bulon 14’de yer değişme ölçümleri

Şekil 22. Bulon 27’de yer değişme ölçümleri

4 KAZI DESTEK SİSTEMİ

Tünellerin kazısı; proje gereği olan sur yapısı sınırına gelmiş I kaplama 
(püskürtme beton-bulon) ve II. kaplama betonu ile son destekleme işlemi 
tamamlanmıştır.

Sur etki alanında yapılan A Tipi tünel 30 metre çift hat toplam 60 
metredir. Kazı olarak karşılığı 2562 m³ tür.
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Şekil 23. Umbrella Arch borularının delgisi

Şekil 24. Tünel yapım yöntemi

Şekil 25. Umbrella Arch borularının çakılması

Şekil 26. Zemin çivileri delgisi çakılması

Şekil 27. Tünelden gün ışığının görünmesi

Şekil 28. Tünel, aç-kapa birleşimi ve alt yarı çalışması

Tünellerin yüzeye çok yakın ve yerleşim alanı içeresinde olması en 
önemlisi de Ceneviz surlarının altında inşa edilmesi nedeniyle kazı destek 
sistemi olarak; umbrella arch seçilmiştir.

Bu projede 24 Adet Umbrella Arch boru çakılarak tünel tavanı 
desteklenmiştir (Şek. 23). Tünel aynasına 18 adet zemin çivisi çakılarak 
aynada yatay kolon şeklinde çalışan yüzeyler oluşturulmuştur (Şek. 26).

Kazı destek sisteminde; üst yarı alt yarı şeklinde 2 aşamada çalışma 
yapılmıştır.

Kazı adımı (iksa Aralığı): 0,80 metre ve 4,80 metre de bir ayna kapatılıp 
Umbrella boru-Ayna Zemin çivisi çakılmıştır. Püskürtme beton kalınlığı 
35cm,çift kat hasır çelik Q589/378, her iksaya; sağa sola olmak üzere 2 
adet L:5.00metre yan zemin çivisi,6 adet L:4,00 metre Kendi delen bulon 
çakılmıştır. 

4.2 II. Kaplama Beton

Beton kaplamalar 5 m anolar halinde dökülmüştür. Beton içersinde 
kullanılan hasır çelik Q 589/378 olup, beton kalınlığı 0,60 metre ve beton 
sınıfı C-25 tir. 2mm kalınlığında membran kullanılmıştır, membran koruma 
amaçlı invert donatısı öncesinde koruma betonu dökülmüştür (Şek. 29).
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Şekil 29. Hasır çelikler

Şekil 30. Hat-II. Aç-Kapa kazısı

Şekil 31. Hat-II. Projenin son hali

Şekil 32. Kazı-kazık ve kafes sistemi

Şekil 33. Kazı-kazık ve kafes sistemi projelendirilmesi

Şekil 34. Aç-kapa Tünel birleşiminde membran uygulaması

5 AÇ-KAPA KAZILARI

Aç- Kapa kazısı Hat-II tarafından; sur destekleme işleri tamamlandıktan 
sonra başlamıştır (Şek. 30).

Surların altındaki kazı başlatılmış ve tünelle aç-kapa aynası birleştirilmiştir. 
Bu kazı sırasında surlardaki optik targetlerden deformasyon sürekli 
kontrol edilmiştir.

Aç-Kapa çalışması olarak; aç-kapa uzunluğu 25 metre çift hat olarak kazı 
miktarı 2605 m³ tür.

Surların hemen altında tünel ve aç-kapa inşaatının gerçekleştiği 
bu projede surlardaki çalışma aşamaları aşağıda görülmektedir  
(Şek. 33, 34 ve 35).
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Şekil 35. Aç-Kapa perde kalıbı-betonu membran uygulaması

Şekil 39. Sur projelendirilmiş hali

Şekil 40a. Kaba İnşaatının teslim hali 

Şekil 40b. Kaba İnşaatının teslim hali

Şekil 36. Kazı öncesi surlar

Şekil 37. Sur destek çalışma

Şekil 38. Sur iyileştirme aşamaları

Surların hemen altında tünel ve aç-kapa inşaatının gerçekleştiği bu 
projede surlardaki çalışma aşamaları aşağıda görülmektedir. (Şekil 36, 37, 
38, ve 39). Şekil 40’da Kaba inşaatının son hali gözükmektedir.

6 SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Yapıların yerinde kalması zorunluluğu halinde altyapı işlerinin kaçınılmaz 
olduğu durumlarda mühendislik ön plana çıkmaktadır. Tarihi Ceneviz 
surlarının koruma kurulu kapsamında olması nedeniyle bu projede 
de tarihin korunması adına her türlü hassasiyet düşünülmüş ve 
projelendirilmiştir.

Ceneviz Sur bölgesinin Hacıosman-Yenikapı Metro güzergâhı üzerinde 
oluşu nedeniyle ayrı bir önem taşımakta olup güzergâhın devamlılığı 
surlara zarar verilmeden gerçekleşmiştir. Gerek tünelde, gerekse tarihi 
Ceneviz surlarında; et kalınlığı (tünel tavanı ile yüzey arasındaki mesafe) 
1-6 m olduğu halde seçilen kazı yöntemi ve uygulamadaki hassasiyet 
sonucu kayda değer deformasyon (12,8 mm) oluşmamıştır. 
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Abdullah Özovalı, 07.05.1959 yılında 
Kastamonu-Tosya ilçesinde doğdu. 
İlk, orta ve lise tahsilini Tosya’da 

tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nden 1984 yılında mezun 
oldu. Aynı yıl Sümerbank Genel Müdürlüğü 
İnşaat Müdürlüğü’nde Büro Mimarı olarak 
göreve başladı. 1984-1989 yılları arasında 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayi 
Müessesesi Makine Enerji Müdürlüğü’nde 
Mimar, 1989-1999 yılları arasında Bakım 
Şefi, 1999-2004 yılları arasında Makine 

AbdullAh ÖzovAlı İbb AnAdolu YAkAsı 
RAYlı sİstemleR müdüRlüğü’ne AtAndı

Abdullah Ozovalı has recently been promoted as being new Director of 
Istanbul Anatolian Side Rail Systems. Dr. Nuh Bilgin, Dr. Hanifi Copur, Dr. 
Cemal Balci and Fevzi Aksu, who are Executive Board members of Turkish 
Tunneling Society, visited him in his new office to congratulate him and 
wish him success in his new charge.

AbdullAh OzOvAlı ıs PrOmOted tO A New POsıtıON 
ıN ıstANbul metrOPOlıtAN muNıcıPAlıty

Abdullah Özovalı; Anadolu Yakası 
Raylı Sistem Müdürü olarak 
yeni görevine başladı. Tünelcilik 
Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Dr. 
Nuh Bilgin, Dr. Hanifi Çopur, Dr. 
Cemal Balcı ve Fevzi Aksu yeni 
görevini tebrik etmek için Abdullah 
Özovalı’yı makamında ziyaret ettiler 
ve kendisine mesleki hayatında 
başarı dileklerinde bulundular.

Enerji Müdürü, 2004 yılında İşletme Müdür 
Yardımcısı (Teknik) olarak görev yaptı. 
2004-2007 yılları arasında İstanbul Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak 
Müdürlüğü’nde Araştırmacı kadrosunda 
görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında İETT 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler 
Dairesi Başkanlığı’nda Kontrol Mimarı, 2009-
2010 yılları arasında Yapı Tesisleri Dairesi 
Başkanlığı İnşaat ve Kesin Hesap Şube 
Müdürü, 2010-2012 yılları arasında Raylı 
Sistemler Dairesi Başkanlığı Raylı Ulaşım 

Yapım Şube Müdürü ve Kontrol Amiri, 2012 
yılında Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı 
Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü ve 
Kontrol Amiri olarak görev yaptı. 2012-2015 
yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı 
Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nde 
Mimar ve Müdür Yardımcısı iken 2015 yılı 
Ocak ayında Anadolu Yakası Raylı Sistem 
Müdürlüğü’ne Müdür olarak atanan Abdullah 
Özovalı, evli ve 1 çocuk babası olup, orta 
derecede İngilizce bilmektedir. 
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The first important milestone in the construction of 
Cityringen - the Copenhagen metro system on which 
Salini Impregilo is working as part of the Copenhagen 
Metro Team (CMT) – was celebrated on 29.01.2015. 
The breakthrough by two boring machines at the 
site that will link the rail network and the new metro 
line occurred some 30 meters under the historical 
train station. Danish Prime Minister Helle Thorning-
Schmidt was present to congratulate the team.

Eva ve Minerva isimli TBM’ler Cityringen metro hattının 
bir parçası olan Kopenhag merkez istasyonunda kazı için 
hazırlanan bölüme varmış bulunmaktadırlar. Temmuz 2019’da 

açılması planlanan bu hat 15,5 km uzunluğuna sahiptir. Çift tüp 
olarak tasarlanan delme tüneller Kawasaki ve SELI ortaklığıyla 
üretilen 5,78 metre çapa sahip Pasa Basınçlı TBM’ler ile açılmaktadır. 
Güzergah üzerinde 17 istasyon bulunmakta olup, tünellerin derinliği 
35 metrelere ulaşmaktadır.  

2019 yılında tamamlandığında, Danimarka başkenti Avrupa’daki en 
ileri teknoloji metro hattına sahip olacaktır. Tamamen otomatik, 
sürücüsüz tasarlanan bu hat günde 24 saat boyunca, 100 saniyelik 
sefer aralıkları ile yılda 130 milyon yolcuya hizmet verecektir. Proje 
karmaşıklığı yüzünden oldukça fazla teknik problemler içermektedir. 

Kopenhag H istasyonu trafiğin yoğun olduğu bölgede şehrin 
merkezini geri kalanı ile bağlayacaktır. Vali Frank Jensen, Başbakan 
Helle Thorning Schmidt ve Ulaştırma Bakanı Magnus Heunicke ile 
beraber bulunduğu törende şu sözleri dile getirmiştir “Gelecekteki 
istayon sadece Kopenhag halkına hizmet vermekle kalmayıp, şehir 

Kopenhag CItyrIngen Metro 
Projesi’nde KawasaKI-seLI TBM’Ler 

KawasaKi-sELi TBMs in 
CopEnhagEn CiTyringEn 
METro projECT

Kopenhag raylı sistemlerinde önemli bir ilerleme olan 
Cityringen Hattı Projesi Salini Impregilo tarafından 
Kopenhag Metro Ekibi (CMT) ile beraber yürütülmektedir. 
TBM’lerin kazıyı tamamlaması nedeniyle 29 Ocak 
2015 tarihinde bir tören düzenlendi. Yeni metro hattı 
tarihi tren istasyonun 30 metre altına bağlanacaktır. 
Kutlama töreninde Danimarka Başbakanı Helle 
Thorning Schmidt projeyi yürüten ekibi kutladı.

dışında yaşanlar ve Danimarka’da yolculuk yapmak isteyen kişilere 
de hizmet verecektir”. 

Kopenhag Avrupa’daki en ileri ve birbirine bağlı ulaştırma sistemine 
sahiptir. Cityringen projesi iki adet 17,4 kmlik tünel ve her biri 30 
metre derinlikte bulunan 17 istasyona sahip olup (ikisi transfer 
istasyonu olarak tasarlanmıştır), şehir merkezinde yeni bir hat 
oluşturacaktır. Şehrin deniz seviyesinde bulunmasından dolayı, proje 
oldukça karmaşık teknik problemler içermektedir. Tünellerin kazısı 
TBM’ler ile yapılmaktadır. Aynı zamanda depo alanına bağlantı 
için bir aç kapa tüneli yapılması da ön görülmektedir.  Tamamen 
otomatik, sürücüsüz tasarlanan bu hat günde 24 saat boyunca, 100 
saniyelik sefer aralıkları ile yılda 130 milyon yolcuya hizmet vermeyi 
garantilemektedir. 
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General Directorate of Highways 
is executing the Konak 
Tunnel works in order to ease 
transportation in İzmir. One tube 
has been finished and in the 
other tube excavation works are 
continuing. After the completion 
a ceremony was held on the 31st 
of January.

Tünelde kazı çalışması yapılırken diğer 
yandan beton kaplama, aydınlatma, 
kapalı devre televizyon kamera 

sistemlerinin kurulum işlemlerine devam 
ediliyor. İzmir’de Konak ve sahil bölgesindeki 
trafiği, tünel ve köprülü kavşaklarla 
Yeşildere Caddesi’ne, buradan da Ankara ve 
İstanbul yönüne aktarmayı hedefleyen proje 
Türkiye’nin en büyük şehir içi tünel kazıları 
arasında yer alıyor.

Maksimum derinliğin 103 metre, minimum 
derinliğin ise Konak’ta yüzeye çıkmadan 
önce 20 metreye kadar ineceği projede, 
çift tüp olarak projelendirilen tünellerin 
toplam uzunluğu 1.674 m, bağlantılarıyla 

İzmİr KonaK Karayolu Tünelİ’nde 
IşIK Göründü

birlikte 2,5 km’ye ulaşıyor. Tünelin hizmet 
vereceği bağlantı yolu, Yeşildere’de 8 kollu 
köprülü kavşak ile başlayacak, Konak’ta 
Arkeoloji Müzesi önünde yer alan Bahribaba 
Parkı’ndan yapılacak çıkışla son bulacak.

Konak Tünelleri’nin giriş ve çıkışları 
sayesinde şehrin dört bir yanına yeni geçiş 
güzergahları sağlanarak Konak-Yeşildere 
arası 5 dakikaya düşecek. İzmir’in batı 
yönünden sahil yolunu kullanarak Bornova, 
Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa 
ve Manisa yönüne gitmek isteyenler bu 
tüneli kullanarak şehir merkezine girmeden 
ulaşımlarına devam edebilecekler.

IzmIr KonaK road 
Tunnel

Karayolu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, İzmir’in ulaşımını kolaylaştıracak önemli projelerden biri olan Konak 
Tünelleri’nde iki tüpten birinde ışık göründü. Diğer tüpte ise kazı çalışmalarına devam ediliyor. Yeşildere ve Konak yönlerinde 
devam eden tünel kazılarında ilk tüpte ışığın görülmesiyle 31 Ocak tarihinde kutlama töreni düzenlendi.
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Kop Dağı Karayolu Tüneli projesi’nDe 
Çalışmalar Devam eDiyor

Bayburtluların yıllardır hayalini kurduğu, 
Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 
2.409 rakımlı Kop Dağı’nda yapımı süren 

tünelde 3.500 metre kazıldı. Yapımına 2012 
yılında başlanan 13 bin metrelik Kop Dağı 
Tüneli’nin gelecek yıl sonunda tamamlanması 

akaryakıt tüketiminde de yaklaşık 100 milyon 
lira tasarruf sağlayacak. Çalışmaların 2015 yılı 
sonunda tamamlanması planlanıyor. Kop Dağı 
Tüneli geçit verdiğinde, tartışmasız hem dünya 
hem ülke hem de Bayburt ekonomisine büyük 
katkı sağlayacak. 

Kop Mountain is one of the challenging passage of Turkey and a nightmare for local people during winter. Kop 
mountain tunnel is currently under construction and 3500 meter of excavation has been completed.

Kop Mountain HigHway tunnel project is continuing

Türkiye’nin en zor geçitlerinden biri olarak bilinen, kışın srücüler ve bölge 
halkının kabusu haline gelen Kop Dağı Tüneli’nde 3.500 metre kazıldı.

için 200 kişilik ekip yaz kış demeden 
çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlandığında 
Bayburt-Erzurum arasındaki seyahat süresini 
yaklaşık 1,5 saat kısaltacak ve özellikle kışın bu 
güzergahı kullanan vatandaşların sıkıntılarını 
ortadan kaldıracak Kop Dağı Tüneli, yıllık 
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Avustralya’da Grosvenor kömür madeninde 10 Şubat 2015 tarihinde yüzeyden 160 m aşağıda Lucia isimli TBM, kazısını 
başarıyla tamamladı. Lucia’nın kazıyı tamamlaması, planlanandan 29 gün önce gerçekleşti. Bunda ekibin geçen yıl ki nakliye 
galerisindeki çalışmalardan edindiği tecrübe büyük rol oynadı.

Grosvenor; Anglo American’ın 1,9 milyar dolarlık değere sahip 
amiral gemisi konumunda bir yeraltı uzunayak madenidir. 
Madende 2016 yılında yürütülecek olan operasyonlarla 
yılda 5 milyon ton koklaşabilir kömür üretilecek ve ihraç 
edilecek. Anglo American firması Avsutralya’nın Queensland 
bölgesinde bir yeraltı galerisinin açılmasında TBM kullanan 
ilk madencilik firmasıdır. Madende TBM kullanarak daha 
güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlanması hedeflendi. 

Personelin ve ekipmanın madene ulaştırılması için açılan tünel 
Grosvenor’da TBM ile açılan ikinci tüneldir. Geçen yıl tamamlanan 
nakliye tüneli ise uzunayaktan alınan kömürün yer üstündeki stok 

sahasına ve yıkama tesisine ulaştırılması için açılmıştı. Bu tünelin TBM 
ile açılması sırasında kazanılan deneyim sayesinde bu sefer ki tünelin 
açılması palanlanan süreden 29 gün daha önce açıldı. Nakliye tüneli 980 
m uzunluğundaydı ve 5 ay gibi bir sürede açıldı. Oysa 1100 m uzunluğa 
sahip olan personel ve ekipman tüneli 3 ay gibi kısa bir sürede açıldı.

Grosvenor Yeraltı Kazı Müdürü Adam Foulstone, “Yer altı ekibi yüklenici 
firma ile etkin bir işbirliği sağladı ve geçen seneki nakliye galerisinin 
açılması sırasında öğrenilen derslerin üretkenliğe olağanüstü katkı 
sağlaması anahtar rol oynadı. Endüstriyel bakış açısıyla klasik tünelciliğe 
oranla daha güvenli bir ortamda en yüksek seviyede bir işbirliğini ve 
tünelcilik imalatını gerçekleştirdik.En iyi günümüzde 18 adet beton ringi 
tahkimat için yerleştirmeyi başardık ki bu yaklaşık 25 metrelik ilerleme 
anlamına gelmektedir. Haftalık en iyi ring yerleştirmemiz 78 ring v 110 m 
ilerlemeydi” dedi.

Madende Kutlama Töreni Düzenlendi

Maden için bir kilometre taşı olan TBM’in çıkışı için Grosvenor ekibi ve 
yüklenici müteahhit firma Red Path üyeleri birlikte bir kutlama töreni 
yaptılar. Kömür madeninin CEO’su Seamus French olağanüstü çabalarıyla 
TBM’i ikinci galeriye erken ulaştıran ekibi kutladı. Seamus French 
sözlerine şu şekilde devam etti, “Bu harika sonuç geçen yıl yeni bir tünel 
açma teknolojisiyle karşılaşan ekibin olağanüstü sorumluluk alması, bizim 
yeraltı madenciliğindeki operasyonel ve mühendislik tecrübelerimizi TBM 
üzerinde çok iyi uygulamaları sonucunda elde edildi. Bu teknolojinin 
kullanımı sadece Anglo American firması için değil tüm Avustralya’daki 
kömür madenciliği için bir ilktir. Bu nedenle ekip bu teknolojinin kömür 
madenciliğindeki öncüleri olarak kendileriyle gurur duyabilirler. Ekip 
edindiği kazanımları önümüzdeki kilometre taşları olan TBM’in galeriden 
çıkartılması ve uzun ayağın 2016 yılına kadar hizmete alınması gibi 
işlerde kullanacak.

Kazıyı tamamlayan TBM galeriden çıkartılarak depo sahasına götürülecek 
ve gelecekteki pojelerde kullanılmak üzere bakım ve onarıma alınacak. 
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Kaynak: www.angloamerican.com

Kömür madeninde  
TBM Kazısı TaMaMlandı
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Just after midnight on Tuesday 10 February, 160 metres below the ground, Anglo American’s Grosvenor team saw the spectacular 
entrance of the tunnel boring machine (TBM) as it broke through to complete the people and equipment tunnel for the new 
underground mine in Australia.

Grosvenor is Anglo American’s $1.9 billon flagship underground longwall mine which will produce approximately five million 
tonnes of coking coal for exports once operational in 2016.

Breakthrough in Coal Mine

Uluslar arası Proje – Global Project
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Kaya mühendisliği ve tünelcilik konusunda 
önder bir kişisiniz. Bu alandaki katkılarınızı 
tüm akademisyenler, saha mühendisleri 

ve hatta öğrenciler bile çok iyi biliyorlar. Kişisel 
ve akademik yaşantınız hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz? 

 You are a leading person in rock engineering and 
tunnelling. Every academician, practicing engineer 
even students dealing with rock engineering 
know well your contributions in this field. Please 
could you tell something about your personal and 
academic life?
Four sons, with sweet families, by now eight 
young grand-children, a majority girls, all living 
in the Oslo area, is a compressed personal 
history of coming to Oslo from London ‘for one 
year’ (in 1971, after Ph.D. studies). We have liked 
it sufficiently to still be here more than 40 years 
later. We did have a short and valuable stay in 
USA ‘for one year’ becoming 1980-1984, in the 
middle of these forty years, with new experiences 
for all the family. I worked in TerraTek, now 
Schlumberger, and gained valuable large-scale 

The 4th Tunneling Short Course will also take its place among the all 
events at the same place and same time period (27-29 August, Istanbul 
Fair Center – Yesilkoy). Our Society continues to invite the best and most 
beneficial speakers for the industry. 

We prepared an interview section with the 3 leading persons on their 
field of expertise. You may read our interviews with Dr. Nick Barton, Dr. 
Levent Ozdemir and Dr. Guner Gurtunca. 

3 Special GueStS for tunnelinG Short courSe

Tünelcilik kısa kursu’na  
3 Özel DaveTli

1. sÖyleşi:  
Dr. nıck BarTon

Tünelcilik Derneği tarafından 27-29 Ağustos 
2015 tarihleri arasında düzenlenecek 2. 
Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları 
Fuarı’yla eş zamanlı olarak aynı tarihlerde 
ve aynı yerde üç gün sürecek olan 4. 
Tünelcilik Kısa Kursu’na sektörün en iyilerini 
ve dinleyicilere en faydalı olabilecek seçkin 
kişileri konuşmacı olarak davet etmeye 
devam ediyor.

Bu seneki kursa davet edilen kendi 
alanlarında dünya çapında lider konumdaki 
3 isimle söyleşiler yaptık. Sayın Dr. Nick 

testing experience, ranging from 500m to 3 
km deep HFRAC stress measurement, to shear 
tests of 1 m3 in the laboratory, to 8m3 flat-jack 
loaded hydro-thermo-mechanical (HTM) testing 
in the floor of an experimental mine in Colorado, 
for the nuclear waste industry. Coupled strength, 
deformation and flow and the finalization of 
the Barton-Bandis model came during this very 
much nuclear-waste isolation related period, 
also with an important BB development project 
from AECL in Canada.

But it was Norway – with jointed rock 
‘everywhere’  - that was the important first 
step academically, as at NGI at that time, I 
was given some freedom each year for what 
was effectively some post-doctoral research, 
working again on shear strength, later with 130 
samples of joints, further developing JRC and 
JCS. Also studying flow of air and water through 
rock masses, and other things related to some 
of our hydropower projects, which included 
the strength of clay-filled discontinuities. The 
Q-system was not planned – it was a ‘6 months’ 

Barton, Dr. Levent Özdemir ve Dr. Güner 
Gürtunca ile gerçekleştirilen bu üç güzel 
söyleşiyi arka arkaya okuyabilirsiniz.

unbudgeted development in 1973, trying to 
answer a question about ‘why the widely varied 
hydropower cavern deformations’, for our state 
power company NVE/Statkraft. After six months 
their question could be answered, using Q for 
rock mass description. In more recent years, 
deformation and deformation modulus, each 
stress dependent, have been more formally 
related to Q.

In the second half of my period at NGI (1984 
to 2000), and now in the last 15 years as 
a private consultant since 2000, there has 
been more and more travel to hundreds of 
foreign projects, mostly tunnels and caverns 
for hydropower, metro and TBM tunnels, and 
various very large dams. By now projects in a 
total of 35 countries.    

An important period at NGI was initiated with 
the BB model inserted in Peter Cundall’s UDEC 
in 1985, with the expertise of Mark Christianson 
of Itasca. Many fascinating projects, including 
modelling of the Ekofisk reservoir compaction 
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in the North Sea, could follow this development. 
We had the pleasure of Stavros Bandis in 
NGI at various times in the eighties, and 
Baotang Shen of FRACOD fame in the nineties, 
plus of course innumerable good colleagues 
in our big rock engineering division. I left NGI 
reluctantly in 2000, as not permitted at that 
time to work part time at NGI, and as a visiting 
professor in Brazil part of the year. I met my 
Brazilian wife Eda Quadros in the Tokyo ISRM 
congress in 1995. Besides private consulting, 
the next five years, spent partly in Brazil as 
adjunct professor, resulted in two book-writing 
interludes: Q-based TBM prognosis (QTBM) 
in 2000 and seismic attributes related to rock 
quality in 2006. There is a third book on the 
way together with Stavros Bandis: Engineering 
in Jointed and Faulted Rock.

Doktora çalışmalarımdan sonra 1971 yılında 1 
yıllığına Londra’dan Oslo’ya gelmemle başlayan 
kişisel yaşantımın kompakt bir tarihçesi, 4 
erkek çocuğum ve onların tatlı ailelerindeki şu 
ana kadar çoğunluğu kız olan 8 torunumdan 
oluşan bir aile olarak özetlenebilir. Oslo’yu öyle 
sevdik ki, 40 yıldır hala burada yaşıyoruz. Bu 
40 yılın ortalarında yine 1 yıllığına gittiğimiz 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1980-1984 
arası kalarak kısa fakat ailemiz için çok değerli 
tecrübelerle dolu bir süreç yaşadık. Şimdiki adı 
Schlumberger olan TerraTek firmasında çalıştım 
ve büyük ölçekli deneysel çalışmalarla ilgili 
çok değerli bir tecrübe kazandım. Bu tecrübe 
500 m’den 3 km’ye kadar HFRAC gerilme 
ölçümlerinden başlayıp laboratuvarda 1 m3’lük 
kaya bloklarında kesme dayanımı deneylerine, 
Colorado’daki bir deneysel madenin tabanında 
nükleer atık endüstrisine yönelik olarak 8 
m3’lük flat-jack yüklemeli hidro-termo-mekanik 
(HTM) deneylerine kadar geniş bir yelpazede 
olmuştur. Nükleer atık izolasyonu ile ilgili bu 
yıllarımda birleşik gerilme, deformasyon ve 
akış konularındaki çalışmalarım sonucunda, 
Barton-Bandis modeli ortaya çıkmıştır; bunun 
sonucunda da Kanada’daki AECL’den Barton-
Bandis modelinin geliştirilmesine yönelik 
oldukça önemli bir proje aldık. 

Fakat akademik olarak benim için en önemli ilk 
kademe, JRC ve JCS’yi biraz daha geliştirmeme 
imkan veren 130 adet çatlak seti ile kesme 
dayanımı konusunda, her yerde çatlaklı kayaçların 
bulunduğu Norveç’te gerçekleştirdiğim post-
doktora çalışmalarımı özgürce yaptığım Norveç 
Geoteknik Enstitüsü (NGI) olmuştur. Bu sırada 
ayrıca, hidroelektrik projelerinin bazıları ile 
ilgili olarak su ve havanın kayaç kütleleri 
içinden akışı ve kil dolgulu süreksizliklerin 
dayanımını da kapsayan konularda çalıştım. 
Q sınıflama sisteminin geliştirilmesi ise 
planlanmış bir çalışma değildi. Q sınıflama 
sistemi 1973’de devletin elektrik şirketi NVE/
Statkraft için herhangi bir finansal destek 
olmadan “hidroelektrik santralleri ile ilgili yeraltı 

yapılarındaki deformasyonların neden bu kadar 
değişken olduğu” sorusuna cevap aradığım 6 
aylık bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu 6 ayın 
sonunda, kaya kütlelerinin tanımlanması için 
geliştirdiğim Q sistemini kullanarak sorunun 
cevabını bulabiliyorlardı. Son yıllarda ise, her 
biri gerilme ile ilişkili olan deformasyon ve 
deformasyon modülü parametreleri, Q sınıflama 
sistemi ile daha iyi ilişkilendirildi. 

NGI’da bulunduğum 1984-2000 yıları arasındaki 
dönemin ikinci yarısında ve özel danışmanlık 
yaptığım 2000’den sonraki 15 yıllık dönemde, 
çoğunluğu hidroektrik santral tünelleri ve yeraltı 
yapıları, metro ve TBM tünelleri ile çeşitli büyük 

baraj yapıları gibi yüzlerce proje için dünyayı 
dolaşmaktayım. Şu ana kadar toplamda 35 
ülkede değişik işler yaptım. 

NGI’da önemli bir periyot, 1985’de Peter Cundall’a 
ait UDEC programına Barton-Bandis modelinin 
Itasca’dan Mark Christiansen’in uzmanlığı 
sayesinde eklenmesiyle başlamıştır. Bu gelişme, 
Kuzey Denizi’nde bulunan Ekofisk rezervuar 
kompaksiyon işlerinin modellenmesi gibi çok 
harika gelişmelere yol açmıştır. NGI’daki kaya 
mühendisliği bölümündeki çok sayıdaki çalışma 
arkadaşlarım ile birlikte, 1980’lerde Stavros 
Bandis ve 1990’larda FRADOC’tan Baotang 
Shen ile çalışmanın büyük keyfini yaşadık. 
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2000’de kısmi-zamanlı olarak çalışmama izin 
veremedikleri için istemeyerek NGI’dan ayrıldım 
ve o yılın bir kısmında misafir profesör olarak 
Brezilya’ya gittim. Brezilyalı eşim Eda Quadros 
ile 1995’de Tokyo’da yapılan ISRM kongresinde 
tanıştım. Özel danışmanlığın yanında, Brezilya’da 
kaldığım 5 sene boyunca misafir profesör olarak 
da çalıştım ve bu süreçte 2000’de yazdığım 
“Q-based TBM Prognosis (QTBM)” ve 2006’da 
yazdığım “Seismic Attributes Related to Rock 
Quality” kitaplarını yazma fırsatı buldum. 
Stavros Bandis ile birlikte yazdığımız üçüncü 
kitap “Engineering in Jointed and Faulted Rock” 
ise tamamlanmak üzere. 

Q Kaya Sınıflama Sistemi ve QTBM, sırada ne var? 
 Q Rock Classification , QTBM,  what is the next?

In fact this question is timely, as for the 
last 10 years I have occasionally used an 
about-to-be published (Eurock, Salzburg, 2015) 
modification of Q called Qslope. It has the 
same six parameters, but modified descriptions 
relevant to slopes, including wedge description 
if needed, with twin sets of Jr/Ja each with 
orientation weighting (Jr/Ja)o so that a potential 
wedge is better described. Jw has also been 
expanded, to include erosive effects of water 
and ice wedging. It is now termed Jwice the 
only changed Q-parameter ‘name’. The Qslope 
method has also been tested by others in open 
pit benches and along hydropower access roads, 
and applied by me for new motorway slopes, 
using only core logging (with Q) and P-wave 
velocity. A contractor needs to know how much 
forest to strip to make way for different slope 
angles in for instance, saprolite, jointed rock, 
and perhaps good quality rock at 25 to 50 m 
depth. Safe slopes, not requiring rock support, 
can have approx. 40°, 60° and 80°slope angles 
if Qslope values are respectively 0.1, 1.0 and 10. 
This development is designed to be simple, for 
application at walking-stopping-and-logging 
speed, not FEM studies-in-the-office speed.

Aslında bu soru tam zamanında soruldu, çünkü 
Q sisteminin modifiye edilmiş hali olan ve 
neredeyse bitmek üzere olan Qslope isimli bir 
kitabım çıkmak üzere (Eurock, Salzburg, 2015). Bu 
kitapta yer alan/alacak bazı bilgileri son 10 yıldır 
zaman zaman kullanmaktayım. Q-sisteminde 
kullanılan aynı 6 parametre kullanılmaktadır, 
ancak potansiyel kama tipi kaymaları belirlemek 
üzere Jr/Ja ikiz setleri ve bu setlere ait yönlenme 
ağırlık faktörü gibi bazı tanımlar şevler için 
değiştirilmiştir. Suyun erozyon etkisi ve buz 
kamalanmasını içerecek şekilde Jw de biraz 
genişletilmiştir; şimdiki ismi Jwice olmuştur, ismi 
değişen tek Q parametresi budur. Qslope yöntemi, 
değişik kişiler tarafından açık maden işletme 
şevlerinde ve hidroelektrik yaklaşım yollarındaki 
şevlerde başarıyla denenmiştir. Kendim Qslope 
sistemini, Q sistemi verilerini de içeren sondaj 
loglarını ve akustik P dalga hızlarını kullanarak 
karayolu şevlerinde denedim. Bir yüklenici 

firma, 25-50 m yüksekliğindeki bir yamaçta 
saprolit, çatlaklı kaya veya sağlam kayada şev 
açılarını belirlemek ve dolayısı ile ne kadar kazı 
yapacağını bilmek ister. Qslope değerleri 0.1, 1 
ve 10 olduğunda, tahkimat istemeyen emniyetli 
şevler yaklaşık olarak sırasıyla 40°, 60° ve 80° 
şev açılarına sahip olacaktır. Bu sistemin, ofiste 
uygulanan sonlu elemanlar vs gibi yöntemlerin 
aksine, yürü-dur-kaydet şeklindeki basit bir saha 
çalışmasıyla gerçekleştirilebilir olmasına özen 
gösterilmiştir. 

Kariyerinizdeki en önemli olay nedir? 
 What is the most important event in your 

career?
One answer would be tough, which is why I 
related several important technical lessons, and 
technical lucky-breaks in my Müller lecture of 
2011. Probably my interaction with various key 
people, starting with my parents and some key 
friends, has been most important, especially 
with (Prof.) Kevin Nash who was on vacation 
in Wales (‘why don’t you apply to Kings College 
– and read my book about civil engineering’ 
!). It was he (my soils mechanics professor !) 
who later, clairvoyantly, introduced me in 1966 
(instead of to soils) to the rock slope research 
project at Imperial College. This happened to be 
the same arrival time as Peter Cundall and John 
Sharp, with enthusiastic guidance about the 
importance of rock joints for all of us from David 
Pentz, starting in 1966, just after Patton’s φ+i 
publication. Evert Hoek joined us, and became 
our valued professor, one year later. Kevin Nash 
also introduced me three years later to Lauritz 
Bjerrum, NGI’s founding director (‘why don’t you 
come to NGI when you are finished’). Reidar Lien, 
a senior engineering geologist at NGI, later took 
me along to a lot of NGI’s hydropower projects, 
and I was challenged to design support (almost 

at walking speed) for an access tunnel, before Q 
came along. This was difficult ! (We have 3,500 
km hydropower-related tunnels in Norway). 
Then there was the perfect timing of Stavros 
Bandis’s thesis of 1980, and his enthusiasm and 
insight about scale-effects, coming just after 
our development and improvement of JRC and 
JCS, and use of tilt tests for JRC – which was 
dreamed of while running in Oslo. Interaction 
with the enthusiasm and creativity of Khosrow 
Bakhtar at TerraTek was also important. Thanks 
to him we had the BB model working on a 
programmable HP calculator by 1983, and 
later it became an important part of UDEC-BB 
in 1985, when I could decide on budgets as 
a newly-returned-from-USA division head at 
NGI. Concerning UDEC-BB, some of the younger 
generation and software salesmen seem to 
have forgotten that rock is jointed, and prefer 
colourful (continuum) appendices that mean 
very little. I dream of 3DEC-BB and UDEC-
FRACOD-BB as future codes in rock mechanics, 
not continuum FEM.

Bu soruya tek bir cevap vermek çok zor; 2011’de 
Müller Dersi’mi vermek üzere benzer bir zorlukla 
karşılaştığımda bir kaç önemli konuyu birbirine 
bağladım ve dersi bir kaç mola vererek anlattım. 
Muhtemelen, anne-babamla bu hayata başlamış 
olmam, önemli pozisyonlarda bulunan çeşitli 
kişilerle bir şekilde etkileşime girmiş olmam 
ve bir kaç önemli arkadaşımın olması, kariyerim 
açısında çok önemlidir. Özellikle Prof. Kevin 
Nash ile kendisi Galler’de tatildeyken tanışmam 
ve bana “Neden Kings College’a üniversite 
eğitimi için başvurmuyorsun?” diyerek beni 
teşvik etmesi ve kendisinin “İnşaat Mühendisliği” 
kitabını okumamı tavsiye etmesi, benim için 
dönüm noktalarından en önemlisidir. Kendisi 
daha sonra benim “zemin mekaniği” dersimde 
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hocam olmuştur ve sanki bu konuda çok iyi 
şeyler yapabileceğimi önceden hissederek beni 
Imperial College’da 1966’da kaya şevleri ile 
ilgili bir araştırma projesine yönlendirmiştir. Bu 
dönem David Pentz’in φ+i yayınından hemen 
sonra bize büyük bir istekle kaya çatlakları ile 
ilgili yön veren Peter Cundall ve John Sharp’ın 
Imperial College’a gelmesiyle aynı döneme 
(1966) denk gelmiştir. Bir yıl sonra Evert Hoek 
profesör olarak geldi ve beraber çalışma 
fırsatımız oldu. Üç yıl sonra Kevin Nash bizi 
NGI’ın kurucu direktörü Lauritz Bjerrum ile 
tanıştırdı. Lauritz Bjerrum doktorayı bitirdikten 
sonra NGI’da çalışmam için teklifte bulundu. 
NGI’daki kıdemli mühendislik jeolojisi uzmanı 
Reidar Lien, beni NGI’ın birçok hidroelektrik 
projesine beraberinde götürdü ve daha Q 
sistemi ortada yokken bir giriş tüneli sahasında 
gezerken beni kaya kütlelerine uygun tahkimat 
tasarımı yapmaya zorladı. Norveç’te 3500 
km’nin üzerinde hidroelektrik tüneli bulunduğu 
düşünüldüğünde, bu benim için oldukça zor bir 
durumdu.

Daha sonra, Stavros Bandis’in 1980’de 
tamamladığı tezinin mükemmel zamanlaması 
benim için çok önemlidir. Onun coşkusu ve 
ölçek etkisine olan bakış açısı, Oslo’dayken 
hayalini kurduğum JRC araştırmaları için 
yaptığımız tilt testlerinin kullanımı, JRC ve 
JCS’yi geliştirdiğimiz dönemle çakışması çok iyi 
gelişmelere yol açmıştır. TerraTek’den Khosrow 
Bakhtar ile tanışmamız, onun coşkusu ve 
yaratıcılığı da benim için çok önemlidir. 1983’e 
kadar programlanabilir bir HP hesap makinesi 
ile çalışarak, daha sonra 1985’de UDEC-BB’nin 
çok önemli bir parçası olan Barton-Bandis (BB) 
modelini geliştirirken bize yaptığı katkılar için 
ona çok teşekkür ederim. UDEC-BB’den söz 
etmişken, genç jenerasyondan bazıları ve bazı 
yazılım satanlar, raporlarının arkasına pek fazla 
bir şey ifade etmeyen sürekli ortam modelleri 
ile ilgili renkli renkli ekler koyarak, kayaçların 
çatlaklı olduğunu unutmuşlardır, bunu 
belirtmeden geçemeyeceğim. Kaya mekaniğinde 
geleceğin yazılım hedefi olarak sonlu elemanlar 
yöntemini değil, 3DEC-BB ve UDEC-FRADOC 
yazılım kodlarını görmekteyim. 

“Zor jeolojik koşullarda tünelcilik”, şartları çok 
mu zorluyoruz?  

 “Tunnelling in difficult ground conditions”, are 
we forcing the limits?
In the workshop we will have in August, I will refer 
again to the sometimes fatal error committed 
by many tunnel designers: ‘Because the tunnel 
is so long we chose TBM’. Case record study of 
numerous TBM projects, including the impressive 
records (from the tunnelling journals) and the 
less published delays, and the near-burials in 
un-treated fault zones, shows without any doubt 
that even the world record TBM projects decelerate 
with tunnel length increase. It helps to always 
plot results in m/hr, and acknowledge that there 

are 24, 168, 720 and 8760 hours as days, weeks, 
months and years tick by. After the learning curve, 
unless geologic conditions improve, there will be 
deceleration. A more and more ‘central’ rock mass 
quality (say Q = 0.1 to 10) is needed if TBM are 
to be consistently faster than drill-and-blast. The 
problem is that the longer the tunnel, the more 
likely is the high cover and the reduced number of 
boreholes. The tails of the Q-value distribution are 
often added to during the long tunnel, and drill-
and-blast is faster than TBM ‘at both ends’ of the 
Q-scale, even before the tunnel is many kilometers 
long. The rock can be so massive and abrasive (a 
‘wonderfully high’ Q-value) that cutter change is 
needed every 1 to 3m, but has to wait 10 to 15 
hours for the maintenance shift, with the TBM 
all the time getting slower in m/hr. At the other 
extreme, faulting and water prevent record speeds 
from being maintained, when probe drilling and 
pre-injection seem unnecessary. Do not dismiss 
drill-and-blast for long tunnels: If there is ‘central’ 
access a hybrid method can be used – especially 
while waiting for TBM delivery. A drill-and-blast 
single-face access to a coal mine achieved a 
record 5.8 km in 54 weeks, obviously with some 
support needed in coal-measure rocks. But choose 
NMT not NATM, to reduce cost, time, and number 
of collapses with lattice girders.

Ağustos’ta Tünelcilik Derneği’nin yapacağı kısa 
kursta, bazı tünel tasarımcıları tarafından yapılan 
çok büyük bir hataya yine değineceğim: “Tünel çok 
uzun olduğu için TBM ile kazıyı seçtik.” Birçok TBM 
tünel projesi kayıtları incelendiğinde, tünelcilik 
ile ilgili dergilerde yayınlanan dünya rekorlarının 
kırıldığı projelerde bile duraklamalardan çok 
söz edilmediğini görmekteyiz. Bu incelemeler 
şüphesiz bir şekilde göstermiştir ki kazı hızında 
rekor kırılan tünellerde bile tünel uzunluğu 
arttıkça TBM projeleri yavaşlamaktadır. Sonuçları 
m/saat cinsinden grafiğe dökmek daima 
faydalıdır, unutmayalım ki bir günde, haftada, 
ayda ve yılda 24, 168, 720 ve 8760 saat vardır. 
Projenin başında karşılaşılan öğrenme evresi 
geçildikten sonra, jeolojik koşullar iyileşmezse, 
yavaşlama söz konusu olacaktır. TBM ile kazıda, 
delme-patlatma yöntemine kıyasla daha hızlı bir 
kazı isteniyorsa, Q değerinin 0.1 ile 10 arasında 
olduğu oldukça ortalama sayılabilecek bir kayaç 
kütlesi gereklidir. Asıl problem, tünel uzunluğu 
arttıkça, yüksek örtü tabakası kalınlığı ile 
karşılaşma olasılığı da artmaktadır ve bu nedenle 
daha az sayıda araştırma sondajı yapılmaktadır. 
Uzun tünellerde Q değerinin dağılım eğrisinin 
kuyruklarını da dikkate almak gereklidir; Q 
skalasının her iki ucunda da delme-patlatma 
yöntemi TBM’den daha hızlıdır. Kayaç öyle masif 
ve aşındırıcı olabilir ki (Q değeri oldukça yüksek), 
her 1-3 metrede bir keski değişimine ihtiyaç 
duyulabilir, fakat bakım-onarım vardiyasına kadar 
10-15 saat beklemek gerekebilir, bu esnada 
TBM daima giderek yavaşlar. Diğer bir ekstrem 
durumda, ön delgi ve ön-enjeksiyonun gereksiz 
görüldüğü bazı durumlarda fay ve yeraltı suyu 

ilerleme hızını oldukça yavaşlatabilir. Delme-
patlatmayı uzun tüneller için göz ardı etmemek 
gerekir: Eğer merkezi bir noktada tünele ara bir 
yaklaşım girişi varsa, özellikle TBM’in sahaya 
gelişine kadar geçen sürede hibrit (kombine, 
TBM ve delme-patlatma birlikte) bir yöntem 
kullanılabilir. Bir kömür madeninde tek bir kazı 
aynası ile ilerleme durumunda 5.8 km’lik galeri 
delme-patlatma yöntemi ile 54 haftalık bir rekor 
hızla bitirilmiştir, tabii ki kömür yan kayaçları için 
bir tahkimat sistemi uygulanarak. Fakat, NATM 
yerine NMT yöntemi uygulanırsa, kafes tahkimat/
iksa kullanılarak maliyet, zaman ve göçükler 
azaltılabilir.

27-29 Ağustos 2015’de İstanbul’da Tünelcilik 
Derneği tarafından yapılacak olan bir sonraki 
kısa kursumuzda bir konuşma yapmayı kabul 
ettiğiniz için Dernek olarak çok gurur duyduk 
ve onurlandık. Kısa kurs esnasında size kaya 
mühendisliğine olan katkılarınızdan dolayı bir 
madalya vermeyi planlıyoruz. Bununla ilgili 
duygularınız nelerdir? 

 Turkish tunnelling society is honored and 
pleased about your acceptance to give a speech 
in our next short course on 27-29th August in 
Istanbul and we are preparing to give you a 
medal for your contributions to the field of rock 
engineering. What is your feeling about this?
For most of us, after giving up sporting activities 
and the possible chance of cheap medals of 
various colours, it is rare indeed to be given 
any medal of any colour. A bronze one at the 
beginning of my career after the 1974 Q-paper, 
was misplaced in my proud father’s antique shop. 
(My brother and I suspected it went into the coin 
collection and was accidentally sold). So it will be 
nice to have the challenge of keeping a medal safe 
once again. A sincere thanks to Professor Bilgin 
and the Turkish Tunnelling Society for their great 
activities, and for this initiative, which is very much 
appreciated.

 Greetings to TTS members !
Spor aktivitelerinden ve çeşitli renklerdeki 
madalyalardan vazgeçtikten sonraki yaşlarda 
bile, çoğumuz için herhangi bir renkte herhangi 
bir madalya ile onurlandırılmak oldukça nadirdir. 
Kariyerimin başlangıcında Q sınıflama sistemi 
ile ilgili makaleyi 1974’de yazdıktan sonra bana 
verilen bir bronz madalya yanlışlıkla sevgili 
babamın antika dükkanına yerleştirilmişti ve bir 
daha onu hiç görmedim. Ben ve erkek kardeşim, 
bu madalyanın bir para koleksiyoncusuna 
yanlışlıkla satıldığından hep şüphelendik. Bu 
nedenle, vereceğiniz madalyayı güvenli bir 
şekilde muhafaza etmek benim için önemli 
ve hoş bir amaç olacaktır. Bu girişimlerinizden 
ve yaptığınız çok önemli etkinliklerden dolayı 
Profesör Bilgin ve Tünelcilik Derneği’ne içten 
teşekkürlerimi sunarım.

Tünelcilik Derneği üyelerine selamlar! 
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Mekanize kazı, özellikle TBM’lerle 
ilgili yaptığınız çalışmalar 
konusunda Dünya liderlerinden 

birisiniz, özel ve akademik yaşantınız 
hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?  

 You are a leading person in mechanical 
excavation engineering. Majority of foreign 
and Turkish  academicians and  practicing 
engineers  dealing with mechanical excation 
know well your contibutions in this field. 
Please could you tell something about your 
personel and academic life?

After graduating from high school 1968 in 
Turkey, I was awarded a scholarship  by  Etibank 
and the Turkish Government  to study Mining 
Engineering in the United States. I completed 
my BS and MS degrees  at the Colorado 
School of Mines (CSM) and was then awarded 
a scholarship by the United States National 
Science Foundation to pursue  a doctorate 
degree and work on a new research program 
related to mechanized rock excavation for 
tunneling and mining. As a result, I worked 
on TBM technology and completed my Ph.D. 
thesis dissertation on developing predictive 
models for estimating TBM performance in 
hard rock tunneling.

After graduating from CSM, I was appointed 
as a researcher at the CSM Excavation 
Engineering and Earth Mechanics Institute 
(EMI), which was established to  advance the 
state of tunnel boring technology. In 1981, 
I became the Director of the Institute until 
my retirement from CSM in 2008. During 

my tenure as Director of EMI, I developed 
and secured over $ 60 million of funded 
research dealing with nearly all aspects of 
mechanized rock excavation for mining and 
tunneling applications. This research was 
funded by several United States government 
agencies, numerous national and international 
mining and tunneling companies, as well as 
collaborative research programs with various 
other universities and research organizations 
worldwide.

As Professor of Mining at CSM over a period 
of 32 years, I developed and taught several 
courses in mechanized tunneling and mining. 
I also supervised a large number of Master 
and PhD students for thesis thesis work. 
During my teaching career, I received numerous 
awards, including prestigious Outstanding 
Educator Award by the American Underground 
Construction Association for lifetime 
contribution and dedication to education in 
underground construction.

Türkiye’de 1968 yılında liseden mezun 
olduktan sonra Etibank hesabına Maden 
Mühendisliği okumak üzere burslu olarak 
Amerika Birleşik Devletlerine gönderildim. 
Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Colorado 
School of Mines (CSM) da tamamladıktan 
sonra Amerika Birleşik devletleri Ulusal Bilim 
Vakfının bursuyla,  yeni başlayan “Madenlerde 
ve Tünellerde kazı mekanizasyonu Araştırma 
Projesinde görev aldım ve doktoramı sert 
kayalarda Tünel Açma Makineleri (TBM) 
teknolojileri ve  performans tahmini üzerinde 
tamamladım.

CSM den mezun olduktan sonra aynı bölüm 
içerisinde kurulan Kazı Mühendisliği ve Zemin 
Mekaniği Enstitüsüne (EMI) 1981 yılında 
atandım ve burada 2008 yılında emekli olana 
kadar Enstitü Müdürü olarak görev yaptım. 
Görevim sırasında madenlerde ve tünellerde 
kazı mekanizasyonu konusunda toplam 60 
Milyon USD lara yakın araştırma projesinin 
yürütücülüğünü yaptım. Bu projelerin önemli 
bir kısmı devlet kurumlarından, ulusal ve 
uluslararası şirketlerden ve diğer bölümlerle 
yapılan ortak projelerden geldi. CSM de 32 
yıl süre ile hoca olarak ders verdim birçok 

yüksek lisans ve doktora tezini yönettim. 
Akademik kariyerim boyunca birçok ödül 
aldım benim için bunlardan en değerlisi 
Amerika Yeraltı Yapıları İnşaat Kurumunun 
bana verdiği “yeraltı yapıları inşaatında en 
başarılı eğitimci” ödülüdür.     

Konunuzda USA’da, yabancı ülkelerde ve 
Türkiye’de (özellikle Melen Boğaz Otoyol 
Geçiş Projesi) birçok projede görev aldınız. 
Bu ülkelerdeki tecrübeleriniz hakkında bize 
bazı şeyler söyler misiniz? 

 You had an immense experience in USA and 
Turkey (specially in Melen and Bosphprous 
roadway Tunnel.) Could you tell few things 
about your experiences in these countries?
During my professional career, I have been 
involved in many hard rock and soft ground 
tunneling projects in numerous countries 
around the world, including some notable 
projects such as the English Channel tunnel, 
Gotthard and Lotchberg High Speed Rail 
Tunnels in Switzerland, Manapouiri Tunnels in 
New Zealand and the Lesotho Project in South 
Africa. In Turkey, I worked on several metro, 
highway, rail, water and hydro TBM projects, 
including the Melen project, which was the first 
tunnel  crossing under the Bosphorous. I  was 
also involved in the Bosphorous Road Tunnel, 
serving on an Expert Panel to assess and 
evaluate project feasibility and constructability 
issues at the project outset. I also participated 
in several Tunneling short courses organized 
by Prof. Nuh Bilgin at the Istanbul Technical 
University.  In the US, I worked on many 
TBM projects ranging from hard rock to very 
challenging soft ground tunneling conditions 
with very high water inflows and sq! ueezing 
ground conditions.

Profesyonel hayatım boyunca Dünya’nın 
değişik tünel projelerinde çalıştım ve 
danışmanlık yaptım, Bunlardan bazıları; 
Manş Denizi Tüneli, İsviçre’deki Gotthard 
ve Lotchberg Hızlı Tren Tünelleri, Yeni 
Zelenda’daki Manapouiri Tüneli, Güney 
Afrika’daki Lesotho Tünelidir.  Türkiye’de ise 
yer aldığım en önemli projeler, Boğazın 
altından açılan ilk tünel olan Melen su tüneli 
ve Boğaz otoyol tünel projesidir.  Bu projenin 
fizibilite ve yapılabilirliği konusunda bir 

2. sÖyleşi:  
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uzman grubunun içesinde bulundum. Ayrıca 
Prof.Dr.Nuh Bilgin’in düzenlediği birçok kısa 
kursta da konuşmalar yaptım. USA da zor 
şartlarda açılan aşırı su geliri olan ve sıkışan 
zeminlerde açılan tünellerde de çalıştım.
  
Kariyerinizde en önemli olay nedir? 

 What is the most important event in your 
career?
I guess the most important event in my career 
was being appointed as Director  of EMI. This 
gave me the lifetime opportunity to focus my 
professional career on mechanized tunneling and 
solving problems in underground construction.
Kariyerimde bence en önemli olay EMI ye 
müdür olarak atanmamdır. Bu bana bundan 
sonraki yaşantımda mekanize tünellerle ve 
yeraltı yapılarının inşası sırasında karşılaşılan 
sorunları çözme imkanı verdi

Mekanize Kazıda sırlara geldik mi? 

 What are the limits for mechanical rock 
excavation?
I really do not see any limits for mechanized 
tunneling applications. Particularly with the 
advent of “hybrid” TBMs in the last several 
years ( machines which can be converted from 
hard rock to EPB to Slurry mode of operation 
depending on ground conditions), I believe we 
now have the capability to successfully  build a 

tunnel in any type of ground, including ground 
with very high water pressure and inflows and 
highly fractured fault/shear zones. With the 
development of these Hybrid machines, the TBM 
technology is now allowing tunnels to be built 
in ground conditions not considered feasible 
for tunneling only a few years ago. We are also 
now able to build very large tunnels with TBMs, 
as large as 19 meters in diameter. I foresee 
nothing but continual advancements and 
improvements in TBM technology, especially in 
Hybrid machine technology, remote inspection 
and replacement of cutters on EPB and Slurry 
TBMs and more automation and robotics 
applications for machine opera! tion, guidance 
and monitoring for performance optimization.

Gerçekten de mekanize tünel kazısında 
sınırlara geldiğimizi düşünmüyorum. 
Özellikle son yıllarda hibrid makinelerin 
yapılmasıyla her tür zemin şartlarında, çok 
kırıklı, çatlaklı ve fayların bulunduğu yüksek 
su geliri olan ortamlarda başarı ile mekanize 
kazı uygulanabilmektedir. Hibrid makineler 
çalışma sırasında zemin şartlarına bağlı 
olarak sert kaya makine tipinden EPB ve 
slurry tipe çevrilebilmektedir.

Bugünkü şartlarda 19 m çapa kadar TBM 
ler de yapılabilmektedir. Bunlara rağmen 

özellikle hibrid makinelerde,  EPB ve Slurry 
tip makinelerde kesicilerin uzaktan kontrolü 
ve değiştirilmesi, otomasyonun ve robotiğin 
daha fazla kullanılması, yönlendirme gibi 
konularda hala gelişmelerin olacağını 
düşünüyorum.

Tünelcilik derneği İstanbul’da 27-29 
Ağustos 2015 tarihinde yapılacak Tunnel 
Expo Turkey’de gerçekleşecek kısa kursta bir 
konuşma yapmayı kabul ettiğiniz için onur 
duymaktadır, ve mekanize tünel konusunda 
yaptığınız hizmetlerden dolayı size bir 
madalya verilmesine karar verilmiştir. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 

 Turkish tunnelling society is honored and 
pleased about your acceptance to give us a 
speach in our next short course in 27-29th 
August in Istanbul and we are preparing to 
give you a medal for your contributions to the 
field of rock engineering in Turkey. What is your 
feeling about this?
I feel very honored to be considered for a medal 
by the Turkish Tunneling Society in recognition 
of my contributions to mechanized tunneling 
field. I gladly accept the award.

Mekanize tünel konusunda sektöre yaptığım 
hizmetlerden dolayı bana verilecek madalyayı 
onur duyarak kabul edeceğim. 

SÖYLEŞİ.indd   55 14.04.2015   12:57:58



Ocak - Şubat  2015 .  www.tunelder.org.tr

56 Söyleşi – Interview

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda önder bir kişisiniz. 
Bu alandaki katkılarınızı tüm 

akademisyenler, uygulama mühendisleri ve 
hatta öğrenciler bile çok iyi biliyorlar. Kişisel 
ve akademik yaşantınız hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz? 

 You are a leading person in Mining Health 
and Safety. Every academician, practicing 
engineer even students dealing with H&S 
know well your contributions in this field. 
Please could you tell something about your 
personal and academic life?
I have two children. Our daughter lives in 
South Africa and our son is sophomore at the 
University of Pittsburgh. I graduated from Middle 
East Technical University in 1976 as a Mining 
Engineer. I did a MSc, Mining Engineering at 
the 9 September University in Izmir and later 
got my PhD (1984) in Mining Engineering from 
University of New South Wales, Australia. I also 
worked as a production mining engineer at Garp 
Linyitleri in Soma between 1976 and 1978.

I joined Randfontein Estates Gold Mining 
Company in South Africa in 1984 after 
completing my Doctorate in Australia. I worked 
as a rock mechanics officer for two years and 
also got my Chamber of Mines Rock Mechanics 
Certificate in 1986. I later joined CSIR Mining 
Technology Division (Miningtek, formerly known 
as Chamber of Mines Research organization, 
COMRO) in 1986 and carried out research in rock 
mechanics and backfill engineering. I became a 
Programme Manager of Rock Engineering Group 
in 1993 and later the Director of Miningtek, 
CSIR in 1996. The CSIR Miningtek undertakes 
research in the areas of mining productivity and 
mine safety and health. I was also appointed as 
a Part-time Extraordinary Professor of Mining 
Engineering at University of Pretoria between 
2000 and 2003.

I was one of the founding members of the 
Global Mining Research Alliance (GMRA) and 
also served as a member of the Board of 
Directors of GMRA. I was also appointed as a 
member of the Board of Directors of Snowden 

consultancy group. I served at the various levels 
of the International Society of Rock Mechanics 
(ISRM) and my latest position was the Vice 
President for Africa of ISRM until 2003.

We moved to USA in 2004 and became the 
Director of Pittsburgh Research Laboratory 
between May 2004 and November 2010. 
The Pittsburgh Research Laboratory is the 
technologically most advanced mining 
occupational safety and health research 
institute in the world and is part of National 

Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) in the USA. I worked as a Distinguished 
Consultant at NIOSH until October 2012. I also 
taught courses about Hard rock Underground 
Mining Methods and Backfill Technology, Mining 
Occupational S&H and Risk Management at 
the Mining Engineering Department of West 
Virginia University in the USA.

İki çocuğum var. Kızımız Güney Afrika’da 
yaşamakta, oğlumuz ise Pittsburgh 
Üniversitesinde ikinci sınıftadır. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nden 1976 yılında 

3. sÖyleşi:  
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maden mühendisi olarak mezun oldum. 
Yüksek Lisansımı İzmir’deki Dokuz 
Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümü’nde yaptım ve daha sonra Doktora 
Derecemi 1984 yılında Avustralya’daki New 
South Wales Üniversitesi’nden aldım. 1976 
ve 1978 yıllarında Soma’daki Garp Linyitleri 
İşletmesi’nde üretim maden mühendisi 
olaraktan çalıştım. 

1984 yılında doktoramı Avustralya’da 
tamamladıktan sonra, Güney Afrikada’ki 
altın madenciliği şirketi olan “Randfontein 
Estates Gold Mining Company” ne katıldım. 
Burada kaya mekaniği sorumlusu olarak 
iki yıl çalıştım ve aynı zamanda 1986 
yılında Maden Kaya Mekaniği Cemiyeti’nin 
sertifikasını aldım. Daha sonra, Güney 
Afrika’daki “CSIR” Bilimsel ve Endüstriyel 
Araştırma Merkezi’nin (Daha önceden 
Madenlerde Araştırma ve Organizasyon 
Bölümü “COMRO” olarak bilinen ) Maden 
Teknolojileri Bölümü’ne 1986 yılında 
katılıp, Kaya Mekaniği ve Geri Dolgu 
Mühendislik alanlarında araştırmalar 
yaptım. 1993 yılında, Kaya Mühendisliği 
Grubu’nun Program Direktörü ve daha sonra 
1996 yılında CSIR Maden Teknolojileri 
Bölümü’nün direktörü oldum. CSIR Maden 
Teknolojileri Bölümü, maden üretimi 
ve madenlerde iş sağlığı ve güvenliği 
alanlarında araştırmalar yürütmektedir. 
Aynı zamanda 2000 ve 2003 yıllarında 
Pretoria Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümü’nde yarı zamanlı seçkin profesör 
olarak atandım. 

Uluslar arası Maden Araştırma Birliği 
(GMRA)’de kurucu üye ve aynı zamanda 
yönetim kurulu üyesi olarak ta hizmetlerde 
bulundum. Yine, Snowden danışmanlık 
grubunda yönetim kurulu üyesi olarak görev 
aldım. Uluslar arası kaya mekaniği cemiyeti 
(ISRM)’nde değişik bölümlerde hizmetlerim 
oldu ve 2003 yılına kadar ki süreçte Afrika 
ISRM’yi temsil eden başkan yardımcılığı son 
pozisyonum idi. 

2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne 
taşındık, ve Mayıs 2004 ile Kasım 2010 
arasında Pittsburgh Araştırma Laboratuarı 
Direktörü oldum. Bu araştırma laboratuarı 
dünyada; teknolojik olarak madenlerde en 
gelişmiş mesleki iş güvenliği ve işçi sağlığı 
araştırma enstitüsü olup, Amerika’daki 
Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği (NIOSH) 
bölümündedir. NIOSH’da seçkin danışman 
olarak Ekim 2012 yılına kadar çalıştım. Yine; 
Amerika’daki West Virginia Üniversitesi, 
Maden Mühendisliği Bölümü’nde sert kaya 
yer altı madencilik yöntemleri ve geri doldu 
teknolojileri, Madenlerde İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği ve Risk yönetimi konularında 
dersler verdim.

Avustralya, Güney Afrika, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Türkiye’de konunuzda engin 
deneyimleriniz oldu. Bu ülkelerdeki 
tecrübeleriniz hakkında bize bazı şeyler 
söyler misiniz? 

 You had an immense experience in Australia, 
South Africa, USA and Turkey. Could you tell 
few things about your experience in these 
countries?
I have had the unique opportunity to work in 
mining industries in Australia, South Africa, 
USA and Turkey. Some of my experience in 
those countries where I worked is already 
included in the first question. However, I 
would like to explain some of my technical 
achievements in this section.
• My PhD research topic dealt with 
strata movement and surface subsidence 
from longwall coal mining around Sydney.  
Some of his results were later used to 
develop guidelines to safely undermine 
water reservoirs around Sydney.  
• I had done extensive research to 
describe the in situ and laboratory behaviour 
of backfill and the surrounding mass 
around backfill. Due to the nature of deep 
level mining in South Africa, I managed to 
measure in situ cemented and uncemented 
backfill behaviour comprehensively and 
convincingly first time in the world. As a 
result of this work, a backfill design criteria 
was developed to use backfill underground 
as a support medium and this criteria is still 
used on the gold mines in South Africa. This 
technical achievement was recognized by 
the South African Mining and Metallurgy by 
awarding a Silver Medal for my publication 
(no gold medal was awarded). Our backfill 
work further proved that the use of Elastic 
theory to describe rockmass behaviour 
was not adequate and the development 
of inelastic rockmass behaviour work was 
accelerated.
• As the Director of Miningtek, I have 
established new strategic partnerships 
with the gold, coal and platinum mining 
industries, National Research Foundation 
(NRF), universities and the Department of 
Minerals and Energy.  These partnerships 
gave birth to a new way of conducting R&D in 
mining in the form of DEEPMINE, COALTECH 
2020, PLATMINE and FUTUREMINE research 
programs. These research programs have 
produced significant results to improve 
S&H in gold, coal and platinum mines in 
South Africa. It is also very important to 
mention that more than 50 PhDs and MScs 
were produced through these collaborative 
research programs.
• I was awarded with the CSIR 
Outstanding Achiever Award twice during 
my time with that organization. The first 
award was in the category of Excellence 
in Leadership (1994) and the second 

was for the Drive Towards Knowledge 
Intensive Organization and Excellence in 
Transformation (i.e. Diversity) (2002).
• The time between 2006 and 2010 had 
been a time of significant importance to the 
miners, the mining industry and therefore 
to NIOSH’s Mining Research Program. The 
mine disasters in West Virginia, Kentucky 
and Utah had brought intense public and 
Congressional interest in, and demands upon, 
this Program. The Miner Act of 2006 tasked 
NIOSH with a wide variety of activities.  As 
the leader of NIOSH’s primary underground 
coal mining research laboratory much of this 
responsibility has fallen to me.  A specific 
example of such responsibilities was the 
need for NIOSH to answer the question 
of what the design criteria (explosion 
resistant pressure) should be for stoppings 
used to separate active mining areas from 
abandoned mining areas (please note it was 
the failure of such a stopping that is thought 
to be a factor in the Sago mine disaster). I 
assembled a team of scientists and engineers 
and personally led that team in a range of 
investigations designed to answer the basic 
questions of structural design requirements 
versus anticipated explosion forces. This 
team produced a report, Explosion Pressure 
Design Criteria for New Seals in U.S. Mines, in 
a highly compressed time frame that served 
as the scientific and engineering basis for the 
formation of a new MSHA (Mine Safety and 
Health Administration) regulation related to 
design the sealed areas of underground coal 
mines to ensure the safety of mine workers.
• Another example is the contribution to 
the NIOSH Mining Research Program was the 
leadership I displayed in leading the Agency’s 
effort to have its research programs reviewed 
for relevance and impact by the National 
Academies of Science and Medicine.  In 2005 
NIOSH started an effort to have all of its 
major research programs reviewed. The first 
sector program put forward for review was 
the Mining Research Program.  I developed 
the vision and took the lead in preparing 
an evidence package, Briefing Document for 
the NIOSH Mining Program that represented 
the documentation of the accomplishments 
for the impact and relevance of its research 
program to the National Academies. My 
efforts formed the basis of the template 
NIOSH would use in the presentation of all 
its programs to the National Academies. The 
evidence package was hailed by many as 
a tremendous achievement for the Mining 
Research Program and in part resulted in a 
very positive review of the mining program 
by the National Academies. 
• The first health outcome program put 
forward by NIOSH for the National Academies 
review was the Hearing Loss Program. As the 
Sector Program Manager for Hearing Loss 
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and the visionary for developing an evidence 
package for the NAS review, I directed the 
review of this program, and more importantly, 
I was tasked by the NIOSH Director with 
developing a Strategic Plan for Hearing Loss 
that took into account the recommendations 
of the National Academies. 
• A final example of the impact of 
my accomplishments upon the Institute is 
evidenced by the fact that the Pittsburgh 
Research Laboratory, under my leadership, 
had won two prestigious IR100 Awards.  The 
awards were given for:
o Coal Dust Explosibility Meter: This 
device allows for the real-time measurement 
of the potential explosibility of coal and rock 
dust mixtures.  The current system requires 
two to three weeks’ time to obtain the 
measurement requiring sample collection 
and shipping to a remote lab for processing.
o TEOM Personal Dust Monitor (PDM): This 
monitor allows for real-time measurement of 
respirable coal dust exposures with a variety 
of algorithms included to prevent tampering 
and provide coal mine workers with projected 
exposure levels.
• Finally, I have been travelling to Turkey 
during the last three years to give number of 
courses and seminars in mining S&H for the 
managers and engineers in Turkey. My efforts 
were increased after the Soma disaster. I 
have been working with Turkish government 
officials and mine operators to bring changes 
so that the accidents such as Soma and 
Ermenek never happen again!

Avustralya, Güney Afrika, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Türkiye’de maden endüstrisinde 
çok önemli çalışma fırsatlarım oldu. Bu 
ülkelerdeki deneyimlerinden bazıları birinci 
soruda kısmen cevaplandı. Ancak, bu bölümde 
bazı teknik konulardaki başarılarımdan söz 
etmek istiyorum:
• Doktora araştırma konum Sydney 
civarındaki uzun ayak kömür madenciliğinden 
dolayı oluşan tasman (yerüstü yer değiştirme, 
çökme) ve tabaka hareketleri alanındadır. Bu 
çalışmanın bazı sonuçları daha sonra Sydney 

civarındaki su havzalarının güvenli bir şekilde 
çıkarılması için ana hatların geliştirilmesinde 
kullanılmıştır. 
• Dolgu malzemesi ve etrafındaki 
kütlenin davranışının tanımlanması 
konusunda arazide ve laboratuarda yoğun 
bir araştırma yaptım. Güney Afrika’daki derin 
madenciliğin doğasından dolayı, dünyada 
ilk defa arazide çimentolu ve çimentosuz 
dolgu malzemesinin davranışını anlaşılabilir 
ve inandırıcı olarak ölçmeyi başardım. Bu 
çalışmanın sonucu olarak, yeraltında dolgu 
malzemesinin tahkimat amaçlı kullanılması 
için dizayn kriteri geliştirildi ve Güney 
Afrika’daki altın madenlerinde bu kriter halan 
kullanılmaktadır. Bu teknik başarı Güney Afrika 
Maden ve Metalürji Dergisindeki yayınlarım 
ile gümüş madalya ödülüne layık görüldü 
(Altın madalya bu dönemde verilmedi). Dolgu 
çalışmamız, daha sonra kaya kütlesinin 
davranışının tanımlanmasında elastik teorinin 
kullanılmasında yetersiz olduğunu ve kaya 
kütlesinin davranışının elastik olmayan 
teorilerinin gelişimine hız kazandırdı. 
• Minintek’in direktörü olarak; ulusal 
araştırma vakfı (NRF), üniversiteler, mineral 
ve enerji bölümlerininde altın, kömür ve 
platin maden endüstriside yeni stratejik 
ortaklıkların kurulmasını gerçekleştirdim. Bu 
ortaklıklar sayesinde madenciliğin araştırma 
ve geliştirmesinde DEEPMINE, COALTECH 
2020, PLATMINE ve FUTUREMINE gibi 
araştırma programları açığa çıktı. Bu araştırma 
programları Güney Afrika’da altın, kömür ve 
platin madenlerinde iş güvenliği ve sağlığı 
konularının gelişmesinde önemli çıktılar 
sağladı. Burada, bu ortak çalışma programları 
sayesinde 50 den fazla doktora ve yüksek 
lisans çalışmalarının ortaya çıktığının önemli 
bir şekilde söylenmesi gerekir. 
• Bu organizasyon ile CSIR tarafından iki 
kez üstün başarı ödülü kazandım. Birinci ödül 
1994 yılında Liderlik Başarı kategorisinde, 
ikinci ödül 2002 yılında Çeşitlilikte Başarı ve 
İleri Bilgi Organizasyonu alanıdadır.
• 2006 ve 2010 arası madencilik 
endüstrisinin ve NIOSH’un maden araştırma 
programlarının gelişimi bakımından 

madenciler açısından çok önemli yıllardır. 
West Virginia, Kentucky ve Utah meydana 
gelen maden kazaları toplumun ve kongrenin 
ilgisinin bu alana ve programa odaklanmasına 
yol açtı. 2006 Maden Sözleşmesi NIOSH’a 
geniş bir alanda çalışma görevi yükledi. 
NIOSH’ın Yer altı kömür madenciliği araştırma 
laboratuarının lideri olarak bana çok büyük 
sorumluk yükledi. Bu sorumluluklardan 
çok özel olarak bir örnek vermek gerekirse, 
NIOSH’ın cevap vermesi gereken terk edilmiş 
maden sahalarından (Sago maden kazasında 
bunun önemli olduğu düşünüldüğünden) aktif 
maden sahalarını ayırabilmek için gerekli 
dizayn kriteri (patlama direnci basıncı) ne 
olmalıdır. Bunun üzerine, mühendis ve bilim 
insanlarından oluşan bir araştırma grubu 
oluşturup ve buna liderlik yaparak yapısal 
tasarım gereksinimlerine karşılık beklenen 
patlama kuvveleri sorularına basit cevaplar 
verebilmek için araştırmalara yol açmıştır. 
Bu grup bir rapor ortaya çıkardı, kapatılan 
Amerika’daki madenlerde patlama basıncı 
dizayn kriteri, çok yoğun zaman aralığında 
bilimsel ve mühendislik temeli olan ve 
MSHA’nın (Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği), 
kapatılmış yeraltı kömür madenlerinin dizaynı 
ve maden işçilerinin güvenliğinin sağlanması 
konularındaki yeni yönetmeliklerinin 
oluşumuna hizmet etmiştir.
• NIOSH madencilik araştırma 
programına başka bir katkım Ulusal Sağlık ve 
Bilim Akademisi tarafından yapılan araştırma 
programlarının etkileri ve çalışmalarına 
liderlik edip yol göstermemdir. NIOSH 2005 
yılında ana araştırma programlarını gözden 
geçirmeye başladı. Burada ilk sektör olarak 
madencilik araştırma programı öne alındı. 
Burada, kanıt paketlerinin hazırlanması, 
NIOSH madencilik programı için özet 
belgeler ve bunların Ulusal akademilerdeki 
araştırma programları üzerine etkilerini 
inceleyip geliştirdim. Benim katkım NIOSH 
programların tüm ulusal akademilerde 
sunulmasında temel bir taslak oluşturması 
olmuştur. Kanıt paketleri birçok kişi tarafından 
maden araştırma programları için büyük bir 
başarı olarak kabul edildi ve ulusal akademiler 
tarafından pozitif karşılandı. 
• NIOSH tarafından ortaya konulan 
programın ilk sağlık çıktısı işitme kaybı 
programı oldu. İşitme kaybı programının 
sektör direktörü olarak ve NAS için sektörde 
sektörde vizyon ve kanıt ortaya koymak için 
bu programı yönettim ve daha da önemlisi 
işitme kaybı ile olarak strateji geliştirmek için 
ulusal akademi tarafından önerilen işitme 
kaybı programı için NISOH direktörü olarak 
görevlendirildim.
• Araştırma enstitüsünde başarılı bir 
şekilde tamamlanan ve etkili son örnek, 
yürütücülüğünü üstlendiğim projede Pittsburg 
Araştırma laboratuarı tarafından onaylanan 
ve son derece önemli iki adet araştırma 
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raporu olan IR100 ödülü kazandım. Bu ödüller 
aşağıdaki çalışmalar için verilmiştir.
 Kömür Tozu Patlaması Ölçer: Bu alet, 

kaya ve kömür tozu karışımının potansiyel 
patlamasının gerçek zamanlı ölçülmesini 
sağlar. Şu anda kullanılan sistem, örneğin 
toplanması, uzak bir laboratuara gönderilmesi 
ve analizi için iki üç haftalık zaman 
gerektirmektedir.
 TEOM Kişisel Toz İzlenmesi (PDM): Bu 

alet gerçek zamanlı solunabilir kömür tozu 
değişlik algoritmalarla ölçmekte ve kömürde 
çalışan maden işçilerinin yasal seviyede toza 
maruz kalmasını sağlamaktadır.
• En son olarak, son üç yıldır madenlerde 
iş sağlığı ve güvenliği konularında mühendis 
ve yöneticilere seminerler, kurslar vermek 
üzere Türkiye’ye seyahatler yapıyorum. Soma 
olayından sonra bu alandaki çalışmalarım 
arttı. Soma ve Ermenek kazaları gibi kazalar 
bir daha yaşanmasın diye maden işleticileri 
ve Türk Devleti görevlileri ile birlikte 
çalışıyorum.

Kariyerinizde en önemli olay nedir? 
 What is the most important event in your 

career?
The most important event in my carrier 
unfortunately is the Soma coal mine disaster 
which happened in May 2014. I was in 
Pittsburgh when accident happened and I 
became aware of the situation within an hour 
by luck. I followed the flow of unfortunate 
events on my IPad for the following 2-3 
days without having much sleep. The Soma 
accident is a very important milestone in 
the history of Turkish Mining Industry. I had 
observed with great anxiety and sadness that 
our emergency response systems failed in 
most areas and 301 our fellow miners lost 
their lives because of a preventable accident. 
It gives me even greater sadness that we 
still do not know the exact cause of the 
accident even after the official investigation 
report was released only 4 months after 
the accident in September 2014. A second 
report released by the Turkish Parliament 
was also not successful to prove why accident 
happened.

Kariyerimdeki en önemli olay, maalesef 
Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma 
Kömür Madenindeki olaydır. Kaza olduğunda 
Pittsburgh’da idim ve olay olduğundan 
şans eseri bir saat içinde haberdar oldum. 
Talihsizlikle dolu olay akışını kişisel 
bilgisayarımda çok fazla uyku uyumadan 
izledim. Soma kazası Türkiye Madencilik 
Sektörünün tarihçesinde çok önemli bir 
kilometre taşıdır. Birçok alanda acil kurtarma 
sistemlerimizin yetersizliğini ve 301 
madencimizin önlenebilir bir kaza yüzünden 
hayatlarını kaybetmesini büyük bir üzüntü ve 
kızgınlıkla gözlemledim. Bana daha büyük bir 

üzüntü veren şey ise Eylül 2014’te kazadan 
sadece dört ay sonra yayınlanan resmi bilirkişi 
araştırma raporunun hala kazanın tam olarak 
neden kaynaklandığını ortaya koyamaması 
ve nedenini bilmememizdir. Benzer şekilde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
kurulan komisyonun hazırladığı ikinci raporda 
başarılı bir şekilde kazanın neden olduğunu 
ortaya koyup kanıtlayamamasıdır.

Madencilik gittikçe derinlere ve derinlere 
doğru gidiyor, limitler sizce nedir? 

 Mining goes deeper and deeper”. What are 
the limits?
I feel extremely fortunate that I had a chance 
to carry out research in South African deep 
level gold mines. I believe that there is a 
limit how deep you can mine from Health and 
Safety and economic reasons. The two limiting 
factors are rock temperatures and stresses.  As 
we know, the rock temperatures go up as the 
mines get deeper (i.e. geothermal gradient). 
The rate of temperature increase varies from 
region to region around the world. The virgin 
rock temperature at about 3km. depth in 
South African gold mines is around 50-55ºC. 
It is also true that the vertical stresses also 
increases with depth.

At present, the South African gold mines are 
mining close to 4km but very small amounts 
of production come from those depths. I 
believe that we have already reached the 
limits how deep we can mine. I do not 
recommend mining below 3500m. depth due 
to following reasons:
• The rockburst problems increase 
significantly,
• The rock temperatures are too high. 
Although, South Africans have the technology 
to refrigerate and cool down the working 
conditions below 30ºC, the cost of cooling is 
becoming significantly expensive.
• The capital cost becomes very high in 
terms of sinking deep shafts, developments, 
refrigeration etc. It takes more than 10 years 
to realize positive cash flow from the time of 
first exploration activity

Kendimi oldukça şanslı hissediyorum ki 
Güney Afrika’daki derin altın madenlerinde 
araştırma fırsatı buldum. İş sağlığı ve güvenliği 
ve ekonomik olarak ne kadar derinlere 
gidebilirseniz o kadar limitlerin gidebileceğini 
düşünüyorum. Kaya sıcaklığı ve gerilmeler 
iki sınırlayıcı faktördür. Kaya sıcaklığı 
oranı maden derinlere indikçe aratacağını 
biliyoruz (Yani, jeotermal yükseklikten dolayı). 
Dünya çevresinde bölgeden bölgeye kaya 
sıcaklık oranları değişkenlik göstererek artar. 
Güney Afrika altın madenlerinde ortalama 
3 km derinlikteki kaya sıcaklığı 50-55 oC 
civarındadır. Yine derinlik arttıkça düşeyde ki 
gerilmelerinde artması bir gerçektir.

Günümüzde, Güney Afrika’daki altın madenleri 
4 km. derinliğe yaklaşmakatadır, ancak çok 
düşük bir üretim bu derinliklerden gelmektedir. 
Bu kadar derinliklere inmenin artık 
limitlerde olduğunu düşünüyorum. Aşağıdaki 
sebeplerden dolayı 3500 m. derinlikten 
aşağılarda madenciliği önermiyorum. 
• Kaya patlama problemleri son derece 
artmaktadır
• Kaya sıcaklığı çok yüksektir. Güney 
Afrikalıların çalışma ortamının sıcaklılığını 
30 °C nin altına soğutarak düşürecek bir 
teknolojiye sahip olmalarına rağmen bu 
sıcaklığa düşürmenin maliyeti önemli boyutta 
gittikçe artmaktadır.
• Yatırım maliyetleri derin kuyuların 
açılması, hazırlıklar, soğutm vb. sebeplerden 
dolayı gittikçe artmaktadır. Madenin ilk 
bulunmasından geçen 10 yıllık sürede ancak 
ekonomik olarak geri dönüş olmaktadır.

Tünelcilik derneği İstanbul’da 27-29 Ağustos 
2015 tarihinde yapılacak Tunnel Expo 
Turkey’de gerçekleşecek kısa kursta bir 
konuşma yapmayı kabul ettiğiniz için onur 
duymaktadır, ve madenlerde iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda yaptığınız hizmetlerden 
dolayı size bir madalya verilmesine karar 
verilmiştir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

 Turkish tunneling society is honored and 
pleased about your acceptance to give a speech 
in our next short course on 27-29th August 
in Istanbul and we are preparing to give you 
a medal for your contributions to the field of 
Mining Safety and Health. What is your feeling 
about this?
First of all, I would like to thank to the 
Turkish Tunneling Society and particularly 
Prof. Dr. Nuh Bilgin for giving me a medal 
for my contributions in Mining S&H. As 
explained in my responses to the previous 
questions, my contributions in this field were 
recognized in other countries. However, your 
society’s medal will be my first recognition in 
Turkey. Therefore, I feel greatly honored and 
grateful to receive such a prestigious medal. 
I am looking forward to participate in the 
symposium in August 2015.

Öncelikle Tünelcilik Derneği’ne ve özellikle 
Prof.Dr. Nuh Bilgin’e madenlerde iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda yapmış olduğum 
hizmetlerden dolayı bana bir madalya 
verilmesine karar verilmiş olmasına 
teşekkür etmek istiyorum. Benim bu alanda 
yapmış olduğum hizmetler daha önce de 
anlattığım üzere diğer ülkeler tarafından 
da bilinmektedir. Ancak, sizin derneğinizin 
madalyası Türkiye’de bunun olması ilktir. 
Bu yüzden, bu saygın madalyanın tarafıma 
verilecek olmasından dolayı onur ve 
minnettarlık duyuyorum. Ağustos 2015 
tarihinde yapılacak olan sempozyuma 
katılmayı dört gözle bekliyorum. 
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Shaft excavation and foundation 
works are completed for the 
world’s largest suspension bridge 
named Yavuz Sultan Selim. Final 
lining works are continuing on 
32 viaducts, 18 underpasses, 3 
valley bridges, and 28 overpasses. 
Also, construction works are 
continuing on 32 culverts, Riva 
and Camlik tunnels.

3 . Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu Şantiyesi’nde Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nden (KGM) edinilen bilgiye göre 

ilki 2014 sonunda yerleştirilen ilk iki tabliyenin 
montajı titizlikle sürdürülüyor. Köprü kulelerine 
oturtulan 59 metreye 4,5 metre ebadında ve 400 
ton ağırlığındaki ilk tabliyelerin montajında en 
ufak bir hatanın bile projeyi tehlikeye atabileceği 
belirtilirken, köprünün omurgasını oluşturan bu ilk 
iki tabliyenin başarıyla sisteme eklemlenmesinin 
ardından 58 tane tabliye daha kullanılacak. 
Bundan sonraki tabliyelerin her birinin uzunluğu 
ise 24 metre olacak.

Ana Kablo Fabrika İmalatları Tamamlandı

3. Boğaz Köprüsü temel şaft kazıları ve temelleri 
tamamlanırken, her iki yakada kayar kalıp sistemi 
200 metre kotunda sökülerek otomatik tırmanır 
kalıp sistemine geçiş yapıldı. Tırmanır kalıp sistemi 
ile kuleler Avrupa yakasında karadan 292 metre, 
Asya yakasında 288 metre yüksekliğe ulaştı. 

Kule tırmanır kalıp betonarme imalatları 
tamamlanırken, her iki yakada da deniz 
seviyesinden 300 metre kotuna ulaşıldı. Bunu 
izleyen aşamada kule semer döşemesi betonarme 
imalatına geçildi. Kulelerde artık konstrüksiyon 
yerleştirme çalışmalarına başlandı.

Böylece kulelerde her iki yakada deniz seviyesinden 
304,56 metre kotuna ulaşılırken, betonarme 
tabliyede segment 1-5 arası tamamlandı. Segment 

Kaynak: www.buyuyentukiye.com

3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey MarMara 
otoyolu projesi

6’nın imalatları her iki yakada da sürüyor. Çelik 
tabliyelerin fabrika imalat ve sevkiyatları da 
devam ediyor. 

Riva Tüneli’nde Kazı İşleri Tamamlandı, Kemer 
Betonu İmalatı Başladı

Aktarılan bilgilere göre, bugüne kadar, güzergah 
açılması ve harita alımı işleri gerçekleştirilen 
projede, 50,6 milyon metreküp kazı, 21,8 milyon 
metreküp dolgu çalışması yapılırken, 109 adet 
menfez ve 7 adet altgeçit ve 2 adet üstgeçit 
tamamlandı.

Toplam 32 viyadük ile 18 altgeçit, 3 dere köprüsü 
ve 28 üstgeçitte betonarme imalatlar yapılırken, 
32 menfez ile Riva ve Çamlık tünellerinde 
çalışmalar sürdürülüyor. Riva giriş ve çıkış ile 
Çamlık çıkış portalları tamamlanırken, Riva tüneli 
kazı işleri tamamlanarak kemer betonu imalatı 
başladı. Tünel imalatları çeşitli aşamalarda devam 
ediyor.

Ayrıca proje genelinde 474’ü teknik personel 
olmak üzere toplam 5 bin 407  kişi çalışıyor. 
Toplamda 858 adet makine ve çeşitli ekipmanın 
kullanıldığı çalışmalar hava şartlarının uygun 
olduğu zamanlarda 24 saat sürüyor.

Yapımı tamamlandığında, 59 metre genişliği 
ile dünyanın en geniş, bin 408 metrelik ana 
açıklığı ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun 
asma köprüsü ve 320 metreyi aşan yüksekliği ile 

dünyanın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü 
olacak köprünün, 2 şeridi raylı sisteme 8 şeridi de 
otomobil trafiğine ayrılacak. 

Temeli İstanbul’un fethinin yıl dönümü olan 29 
Mayıs 2013’te atılan köprünün 29 Ekim 2015’te 
tamamlanması planlanıyor ve projeyi yürüten 
konsorsiyum da projeyi bu tarihe yetiştirmeye 
çalışıyor. Yaklaşık 4,5 milyar dolara mal olacak 
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu 
projesi yap-işlet-devret modeliyle ICA tarafından 
inşa ediliyor. 

3rd Bosporus 
Bridge and north 
MarMara highway 
project

Dünyanın en geniş asma köprüsü olacak 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde şaft kazıları 
ve temel çalışmaları tamamlandı. Toplam 32 
viyadük ile 18 altgeçit, 3 dere köprüsü ve 28 
üstgeçitte betonarme imalatlar yapılırken, 
32 menfez ile Riva ve Çamlık tünellerinde 
çalışmalar sürdürülüyor. 
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Kabataş-MecidiyeKöy Metro Projesi

Mecidiyekoy-Kabatas metro line 
with a length of 6.5 km will be 
tendered in March. First, Kabatas 
will be connected to Mahmutbey 
and then to Bahcesehir with new 
metro lines. 

Kadir Topbas, mayor of Istanbul 
Metropolitan Municipality, has 
a motto saying that “metro to 
everywhere” and this line is 
one of the important steps of it. 
Mahmutbey-Mecidiyekoy metro 
line will be extended to Kabatas 
with this new project.

Kabatas-MecidiyeKoy 
Metro Line

Mecidiyeköy’ü Kabataş’a bağlayacak 6,5 
kilometrelik yeni metronun ihalesi 
Mart ayında yapılıyor. Kabataş önce 

Mahmutbey’e ardından da Bahçeşehir’e metro 
ile bağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın “Her yerde metro, her yere metro” 
hedefinde en önemli aşamalardan biri 
daha gerçek oluyor. Yapımına devam edilen 
Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı Kabataş’a 
uzatılıyor.

Kabataş-Mecidiyeköy Metro Projesi
Mecidiyeköy’ü Kabataş’a bağlayacak 6,5 
kilometrelik yeni metronun ihalesi Mart 
ayında yapılıyor. Kabataş önce Mahmutbey’e 
ardından da Bahçeşehir’e metro ile 
bağlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın “Her yerde metro, her yere metro” 
hedefinde en önemli aşamalardan biri 
daha gerçek oluyor. Yapımına devam edilen 
Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı Kabataş’a 
uzatılıyor.

Mart ayında yapılması planlanan ihalenin 
ardından Kabataş-Beşiktaş-Darphane-
Mecidiyeköy güzergahında 3 istasyonla hizmet 
verecek 6,5 kilometrelik yeni hattın yapım 
işleminin hızla başlatılması hedefleniyor.

uzantısının ise 2018 yılı sonunda işletmeye 
alınması planlanıyor.

•Kabataş-Mahbutbey hattında yer alacak 
istasyonlar: Kabataş, Beşiktaş, Darphane, 
Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, 
Alibeyköy, Yeşilpınar, Veysel Karani, Akşemsettin, 
Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz 
Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe 
ve Mahmutbey. 

Kabataş-Mahmutbey Metrosu ile 8 ilçe (Beyoğlu, 
Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, 
Esenler ve Bağcılar) birbirine metro ile 
bağlanmış olacak.

Kabataş bağlantısıyla 24,5 kilometreye ulaşacak 
olan hat daha sonra Halkalı Toplu Konutlar-
Altınşehir-Başakşehir hattı ile birleşerek 
İstanbul Metrosu’nun can damarlarından biri 
haline gelecek.

• Mecidiyeköy - Mahmutbey kesimi (18 km) için; 
“Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Depo-
Bakım Sahası ve Depo Bağlantı Hatları İnşaat 
İşleri” ihalesi yapıldı ve 2014 Ocak ayında yer 
teslimi sağlanarak inşa çalışmaları başlatıldı.

•Kabataş-Beşiktaş-Darphane-Mecidiyeköy 
kesimi (6,5 km.) için ihale hazırlık çalışmaları 
tamamlandı.  2015 Mart ayı içerisinde ihaleye 
çıkılması planlanıyor. Bu ihale kapsamında aynı 
zamanda Mecidiyeköy – Mahmutbey kesiminin 
Elektro&mekanik ve mimari işleri de yer 
alacak. 

•Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattında kullanılmak üzere 144 adet vagon 
temin edilecek.

•Mecidiyeköy-Mahmutbey arası metro hattının 
2017 yılı sonunda, Kabataş-Mecidiyeköy 

KABATAŞ - MECİDİYEKÖY.indd   62 14.04.2015   01:40:07



KABATAŞ - MECİDİYEKÖY.indd   63 14.04.2015   01:40:09



Ocak - Şubat  2015 .  www.tunelder.org.tr

Uluslar arası Proje – Global ProjectUluslar arası Proje – Global Project

Yeni Midtown Tüneli inşası 2013 
yılında başlamıştır. Bu yeni tünel ile 
birlikte çift yönlü trafiğe sahip U58 

Midtown Tüneli tek yönlüye çevrilecektir. 
Yeni tünel, Norfolk ile Portsmouth arasındaki 
batı yönünde giden araçları taşıyacak, doğu 
yönündeki trafik ise U58’den sağlanacaktır.

Midtown Tüneli İmalatı 

Yeni Midtown Tüneli şuan Sparrows Point, 
Maryland’da yapım aşamasındadır. Tünel 
toplamda 11 adet dikdörtgen kesitli donatılı 
betonarme tüpten oluşmaktadır. Yüzebilmeleri 
için her iki uçunda yer alan geçici kapakları 
ile birlikte imal edileceklerdir. Üretimleri 
tamamlandıktan sonra, Chesapeake 
Körfezi’nden Portsmouth’daki şantiye 
alanına çekilecek ve daha sonra Elizabeth 
Nehri altında batırma ve yerleştirme 
işlemleri yürütülecektir. İlk altı tüp şu anda 
şantiye alanında demir atmış vaziyette 

Elizabeth Nehri altındaki mevcut US 
58 Midtown Tüneli’ne paralel iki şeritli 
yeni bir tünel inşa ediliyor. Norfolk 
Brambleton ve Hamptom Bulvarlarında 
trafik akışını iyileştirmek için 
düzenlemeler ve çalışmalar yürütülüyor.

US 58 Midtown Tüneli, Mississippi 
eyaletinin doğu kısmında en yoğun 
trafiğe sahip olan 2 şeritli yollardan 
biridir. 1952 yılında açılan bu tünelden 
sonra nufüs % 70 artmış olup, tünelin 
kullanımı ise % 600 artmıştır. İkinci bir 
tünelin inşası ile 2 şeritli tarfik tek şerite 
düşürülerek trafik yoğunluğu azaltılacak 
ve emniyet arttırılacaktır. 

A new two-lane tunnel under the Elizabeth River adjacent to the existing 
US 58 Midtown Tunnel. The new Midtown Tunnel is currently under 
construction at Sparrows Point, Maryland. Each of the 11 rectangular 
tunnel elements is cast of reinforced concrete with temporary bulkheads 
at each end so that the elements will float. Once the elements are 
complete, they will be towed down the Chesapeake Bay to the Project site 
in Portsmouth where they will be staged for immersion and placement 
under the Elizabeth River. 

The New MidTowN TuNNel ProjecT

beklemektedir ve teker teker yerleştirme 
işlemleri yapılacaktır. Geriye kalan beş tüpün 
ise üretimi devam etmektedir. 

Yerel polis, itfaiye ve ambulans ekiplerinden 
ilk gelen tepkilere bakıldığında, bu tasarım acil 
müdahale ve tahliye koşullarını iyileştirecektir. 
Son teknoloji güvenlik sistemleri içerisinde 
yolcu güvenliğini sağlamak için kaçış koridoru, 
jet fanlar, su baskını önlem sistemi, yangın 
sensörleri, yangın alarmları/söndürücüleri/
hortum bağlantı noktaları, acil yardım 
telefonları, yangın izolasyonu ve bir video 
izleme sistemi bulunmaktadır. Yeni Midtown 
Tüneli’nin 2016 yılında tamamlanması ön 
görülmektedir.

Sualtı Çalışmaları

Tüplerin yerleştirilmesinden önce Elizabeth 
Nehri’nde ve karada bir hendek kazısı 

yapılacaktır. Yaklaşık olarak, 920.000 m3 
nehir altı taraması ve karada 60.000 m3 kazı 
yapılacaktır. Karada yapılan kazı alanını ve 
tarama yapılan alanın bir kısmını desteklemek 
ve var olan U58 Tüneli’ni korumak için çelik 
bir tahkimat sistemi (SOE) kullanılacaktır. 
Yeni tünel inşası için destek sistemi içinde 
kalan zemin ayrıca kazılacaktır. Yeni Midtown 
Tüneli’nin yaklaşık iki buçuk parçası federal 
kanalın ve aktif olarak kullanılan suyolunun 
altında yer alacaktır.

Norfolk ve Portsmouth Girişleri 

Norfolk girişi şu an varolan batıdan gelen 
şeritlere bağlanacak olduğundan bu kısımda 
yapılacak olan iş minimize edilmektedir. 
Norfolk girişi ile birleşecek olan dikey güzergah, 
yarımadada genişletme çalışmalarını da 
içermektedir. Bu çalışma minimum seviyede 
tutulacak olup, nehrin içerisine yapay dolgu 
yapılacaktır. 

64

Yeni MIdtown 
tüneli Projesi 
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Portsmouth girişi basit bir kurb ile varolan yola bağlanacaktır. Bu 
sürede liman girişi geçici olarak değiştirilecek ve diğer yolların ve 
tren yollarının geçici düzenlemeleri inşaat sırasında yapılacaktır. 

Bu süre çerçevesinde periyodik olarak şerit kapatmaları veya 
haftasonu tünelin kapatılması beklenmektedir. Fakat çalışma 
saatleri içerisinde bu tarz çalışmalar yapılmayacaktır. Varolan 
Midtown tünelindeki rehabilitasyon çalışmaları ise yeni tünel 
kullanıma girene kadar başlamayacaktır.

16000 tonluk Tüplerin Nasıl Batırılacağını Keşfedin

2018 yılı itibari ile Midtown tünelini kullanan sürücüler yapılan 
genişletme sayesinde şu an sahip oldukları şeridin iki katına sahip 
olacaklardır. Bunu başarabilmek için 16000 tonluk betonarme 
yapılar Elizabeth nehri tabanında açılan bir hendek üzerine 
yerleştirilecektir. Bu çalışma çok büyük bir hassasiyet gerektirmekte 
ve çalışmanın büyük bir bölümü Elizabeth nehri sularında 
gerçekleşecektir. Gelecek 120 yıl boyunca iki bölgeyi birbirine 
bağlayacak bu tünel şu şekilde inşa edilecektir. 
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SARGIN İNŞAAT – BALYA KURŞUN-ÇİNKO MADENİ, 

BAŞYUKARI KUYU AÇMA PROJESİ

Excavation of shafts and other 
vertical structures in mining and civil 
engineering fields for ventilation, 
material and human transportation 
purposes is a difficult job in some 
cases and it is usually quite time 
consuming. The raise boring 
technology was developed to meet the 
demands of the mining industry but 
has also found numerous applications 
in tunnelling or infrastructural 
projects. Raise boring is an attractive 
method of constructing shafts, being 
safe, fast and comparatively cheap. 
RBM uses a small diameter drill rod, 
around 230-350 mm, to drill a pilot 
hole down to the required depth of 
the shaft. Once the pilot hole has 
been drilled to the desired depth, a 
reamer is attached to the drill rod. The 
reamer is then pulled back up to the 
upper level, creating a round shape. 
There has been increased interesting 
in Turkey on raise boring machines 
for excavation of ventilation shafts in 
mining industries. In 2013, Eczacibasi 
Esan as an employer, decided to 
excavate new shafts for ventilation 
purposes. Sargin Construction and 
Machinery Industry as a contractor 
excavated two ventilation shaft in this 
year. The total depth and diameter 
of shafts are 660 m and 2.44 m, 
respectively. Recently the new shaft 
excavated between 1200 and 1000 
m levels as another ventilation shaft 
for Pb-Zn underground mine. Sandvik 
Rhino 1088 DC, used to excavate 200 
m length and 2.44 diameter shaft.

SARGIN CONSTRUCTION – 
BALYA PB-ZN MINE, RAISE 
BORING SHAFT PROJECT

66
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AYDIN SHATERPOUR MAMAGHANI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 

TAYFUN ERDOĞAN

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ 
TİCARET A.Ş.
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Maden ve tünellerde kuyu açmak her zaman çok 
çaba sarf edilen işlerden biridir. Dünya’da 1950 
senesinden bu yana, Başyukarı Kuyu Açma Makineleri 
(Raise Boring Machine) kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu makinelerin kullanımı ile tercih edilen yöntemin 
diğer yöntemlere göre (delme-patlatma) en büyük 
avantajları, iş ve işçi güvenliğinden ödün vermeksizin, 
hızlı kuyu açma imkânı sağlamasıdır. Bu makinenin 
sağladığı avantajlar nedeni ile Türkiye’de özellikle 
madencilik sektöründe metal madenlerinde yoğun 
olarak kullanılacağı düşünülmektedir. Sağlam kaya 
makinesi olarak bilinen bu makineler, madenciliğin 
gelişmiş olduğu ülkelerde, zemin iyileştirme 
çalışmaları sonrasında, kömür madenlerinde de 
kullanılmaktadırlar. Makinenin 0-90º arası açılarda 
çalışabilme yeteneği olduğu için, madenlerin 
havalandırma ve cevher nakil kuyuları, hidroelektrik 
santrallerin denge bacaları, eğimli cebri boru hatları, 
metroların yeraltı hatları arası geçiş tünelleri (yatay), 
havalandırma bacaları, merdiven tünelleri (eğimli), 
karayolu ve demiryolu tünellerinin havalandırması 
gibi farklı amaçlar için kullanılmaktadırlar.

Türkiye’de ise bu makineler son dönemde, güvenliği 
ön planda tutan ve gelişmiş tekniklere yatkın, 
bir kısım maden işletmelerinde, havalandırma 
kuyuları açmak için kullanılmaya başlamıştır. Bu 
madenlerden birisi de Balıkesir’in Balya ilçesinde 
bulunan Kurşun – Çinko madenidir. 
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Esan Eczacıbaşı’nın işlettiği kurşun-çinko 
madeninde 2013 yılında her biri 200 m 
derinliğinde ve 2.44 m çapında iki adet dikey 
havalandırma kuyusu Sargın İnşaat tarafından 
Başyukarı Kuyu Açma Makinesi (RBM) kullanılarak 
açılmıştır. Sandvik firmasının ürettiği 2012 model 
yeni nesil ‘Rhino 1088DC’ başyukarı kuyu açma 
makinesi, Sargın İnşaat tarafından satın alınmıştır. 
Sargın İnşaat; 1977 yılından bu yana çok çeşitli 
alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarına 
müteahhitlik ve danışmanlık hizmeti vermiştir. 
1990 yılında aynı alanlarda çalışmak üzere 
anonim şirkete dönüşen firma, 1990’lı yılların 
ortasında stratejik bir karar alarak bina, konut 
ve silo yapımının yanı sıra özellikle tünel inşaatı 
konusunda uzmanlaşmaya başlamıştır. Güçlü 
makine-ekipman desteği ve kaliteli işgücü ile 
yurtiçi ve yurtdışında önemli iş deneyimlerine 
sahip olan Sargın İnşaat ülkemizin ilk “Başyukarı 
Kuyu Açma Makinesi”ne (Raise Boring Machine) 
yatırım yapmıştır. Madencilik ve inşaat sektörünün 
ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilen bu 
atılım ile çağdaş yöntemler kullanılarak yüksek iş 
güvenliğinin sağlanması planlanmaktadır. 
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Klasik yönteme göre daha hızlı ve güvenli delgi 
yapabilen makinenin üç farklı modeli bulunuyor. 
Bu makine ile 600 m derinlikte 2.10 m çapında 
dikey kuyu açmak mümkündür. İşletmenin 
ihtiyacı doğrultusunda 2.44 m çapında tarayıcı 
kafa (reamer) kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu 
tarayıcı kafalar 0.60 m ile 4.50 m arasındaki 
standart çaplarda (660–950– 1060–1084–
1420–1524–1829–2134–2440–3130–3500–
3840–4100–4500 mm) ihtiyaca göre Sandvik 
tarafından özel olarak üretilebilmektedir. Bu 
makinelerle kuyu açılırken ilk olarak yüzeyden 
dikey bir şekilde, kılavuz delgi yapılıyor. 

311 mm çapında olan trikon bit ile kılavuz delgi 
yapılırken her biri 1.54 metre uzunluğunda, 
254 mm çapında ve 480 Kg ağırlığında olan 
standard tijler kuyunun sonuna ulaşılıncaya 
kadar ekleniyor. Burada önemli olan husus 
açılan kuyunun doğrultusunun hassasiyetini 
sağlamaktır. Bunu yapmak için de kılavuz bit 
çapı ile aynı (311 mm) 1.44 m uzunluğunda 
492 Kg ağırlığındaki sabitleyici (stabilizer) 
tip tijler kullanılmaktadır. Kılavuz delgi yer 
altında bulunan galeri ya da boşluğa ulaşana 
kadar devam ediyor. Makine bu süreçte tijleri 
otomatik olarak uzaktan kumanda edilebilen 
tij tutucu robot kol (rod handler) yardımıyla 
ekleyerek kılavuz delgiye devam ediyor. Aşağıda 
bulunan galeri boşluğuna ulaşıldığında ise 311 

mm’lik trikon bit sökülerek asıl kazıyı yapacak 
olan genişletici başlık (reamer) takılıyor ve 
başyukarı olarak tabir edilen şekilde, tersten 
kazı başlıyor. Kılavuz delgi yaparken eklenen 
rodlar bu sefer kazı ilerledikçe sökülmeye 
başlanıyor. Kolayca anlaşılacağı üzere her kuyu 
için pilot delginin tamamlanmasını takiben 
tarayıcı kafanın takılması gerektiği icin kuyu 
sonuna erişme imkanının olması gerekmektedir. 
Bu nedenle başyukarı kuyu açma makinesinin 
kullanılması için delgi yapılacak yerin altında 
galeri olması gerekiyor. Makine ya yer üstünden 

yer altındaki galeriye ya da yer altındaki galeri 
seviyesinden daha alt kottaki galeri seviyesine 
doğru çalışabiliyor. Makinenin kurulumu 
sırasında, delgi doğrultu hassasiyetini sağlamak 
için, düzgün bir taban hazırlığı yapılarak (30 cm 
kalınlıkta taban betonu ve 3 m uzunlukta 24 
adet ankraj) çalışma platformu, ölçüm ekibinin 
verdiği koordinatlar doğrultusunda kuruluyor. 
1000-1200 lt/dk su kullanılarak yapılan pilot 
delgi sırasında öğütülen malzeme ‘flashing’ ile 
yüzeyde çökelme havuzunda toplanır. Sadece 
toz bastırmak için su kullanılan genişletici kafa 
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ile yapılan tarama kazısı sırasında tarayıcı 
kafada 14 tane bulunan kesici uçların her 
dönüşü sırasında, keserek zeminden söktüğü 
0-5 mm boyutlarındaki kazı malzemesi ise 
aşağıdaki galeri açıklığına dökülür ve belirli 
aralıklarla yükleyici yardımıyla toplanarak 
kamyonlarla pasa sahasına nakledilir. 

Balya ilçesi, Balıkesir iline bağlı ve Balıkesir-
Edremit yolu arasında, Balıkesir’in 45 kilometre 
kuzeybatısında bulunmaktadır. Balya maden 
işletmesi, 1878 yılında ‘Riol’ isimli bir Fransız’ın 
maden arama ve işletme hakkını alarak 
başlamıştır. Esan Eczacıbaşı’nın yatırım kararı 
sonrasında 2007 yılında %14,5 eğimle baş 
aşağı Sargın İnşaat tarafından başlanılan ana 
rampa galeri kazılarının yapılması sonrasında 
da bölgedeki kurşun ve çinko cevherini 
üretmek üzere Esan Eczabaşı tarafından cevher 
hazırlama tesislerinin montajı başlatılmıştır. 
2009 yılı son çeyreğinde 3.200 ton konsantre, 
2012 yılında 100.000 ton, 2013 yılında 
121.056 ton ve 2014 Eylül’e kadar 103.629 ton 
konsantre üretilmiştir. Sahanın cevher yatağı 
jeolojisinin oldukça karışık durumdadır. Balya 
kurşun – çinko madeninin cevherleşmesi 3 ayrı 
fazda gerçekleşmiş. Sahada damar tipi, saçılmış 
tip ve dokanak tipi cevher oluşumu mevcut. 
Bu 3 tip cevherleşme sayesinde cevher yatağı 
düzgün bir şekilde derine gitmektedir. 

Balya madeni Balıkesir ili Balya ilçesi çevresinde 
ve altında bulunan bir kurşun yatağıdır. Bu maden 
çevresinde Tersiyer yaşlı volkanik ve tortul 
kayaçlar, granodiyorit, jura yaşlı kireçtaşı, triyas 
yaşlı tortul kayaçlar, permiyen yaşlı kireçtaşı 
ve epi-metamorfik şistler bulunmaktadır. Bu 
madende yüzeyden derinlere inildikçe doğal 
olarak madenin havalandırması güçleşmeye 
başlamıştır. Bu sebeple, madenin havalandırma 
konforunun devamlılığın sağlanması ve daha 
ekonomik bir çözüm arayışına gidilmiştir. 
Balya’da bulunan maden, 7-8 km uzunluğunda 
ana rampa hattı olan, yüzde 14,5 eğimle, baş 
aşağı spiral şeklinde +350 metrelerden -350 
metrelere kadar inmiş bir maden işletmesidir. 
Esan Eczacıbaşı ihtiyacı olduğunu düşündüğü 
havalandırma kuyusunun planlamasını 
yapmıştır. Sargın İnşaat, bu kuyunun açılması 
için yöntem belirlerken üç noktayı ön plana 
çıkarmıştır: imalat hızlı yapılacak, son derece 
güvenli olacak, kazı yüzeyini olabildiğince 
örselemeyecek. 

Başyukarı kuyu açma makinesi, ülkemizin 
özellikle maden ve inşaat sektörünün ihtiyacı 
olan kuyu kazılarının yüksek iş güvenliği 

Çizelge 1. Kılavuz delgi ve genişletme işlemi sonucunda elde edilen verilerin sonuçları

imkanı sağlayarak kısa sürede tamamlayabilme 
yeteneği olması nedeniyle önemlidir. Dar 
alanda çalışabilme imkânı olması, çevresel 
etkileşim nedeniyle patlatmanın yapılamaması 
durumunda sarsıntı ve taş fırlaması riskini 
ortadan kaldırması nedeniyle yerleşim 
bölgelerinde de rahatlıkla tercih edilebilir. 

Yeni nesil kuyu açma makineleri aşağıdaki 
özellikleri nedeniyle modern madencilik ve 
inşaat uygulamalarında tercih edilmektedir.

• Yüksek kazı hızı kabiliyeti

• Güvenli bir çalışma imkanı 

• Dikey ve eğimli olarak çalışma

• Örselenmemiş kazı yüzeyi 

Şekil 1. Kılavuz delgi günlük ilerleme sonuçları.

• Dar alanda çalışabilme

• Kaya patlaması olmadan, sarsıntı 
yaratmadan çalışma

2013 yılında maden işletmesinde açılmış 
olan iki kuyu ile toplamda 400 metre kazı 
gerçekleştirilmiştir. Makine 200 metre 
derinliğindeki kazıyı toplamda 323 saatte 
tamamlamıştır. Bu 323 saatlik çalışmanın 113 
saatinde pilot yani kılavuz delgi gerçekleşmiş 
ve 210 saatlik süre içerisinde de ters kazı yani 
tarama yapılmış ve 2.44 metre genişliğinde 
kuyu açılmış. 2014 yılının Aralık aynın 14’de 
başlayan üçüncü havalandırma kuyusunun 
kılavuz delgisi 18 iş gününde ve genişletme 
işleme ise 17 iş gününde yapılmıştır. Kılavuz 
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Şekil 2. Genişletme işleminde günlük ilerleme sonuçları.

ve genişletme aşamasında kaydedilen 
verilerin ortalama değerleri Çizelge 1’de 
gösterilmektedir. 

Kılavuz delgide her gün ortalama 11,05 
m kazı yapılmıştır. Bu değer genişletme 
işleminde ise 11,70 metre kaydedilmiştir. 
Kuyu kazısı sırasında en çok zaman kaybı, 
aşağıdaki galerinin taban kotunun reamer 
montajına uygun olacak şekilde hazırlanması 
olmuştur. Çalışma görüntüsü basit olan ancak 
kurulum, pilot bitin sökülmesi, tarayıcı kafanın 
takılması ve kuyu tamamlanırken makinenin 
platformdan alınması hassasiyet gösterilmesi 
gereken detaylar içermektedir. Bu makine ile 
açılan kuyularda en zor aşama genişletme 
kafasının takılması ve aşağı kattaki tavana 
düzgün temasının sağlanması işlemidir. 
Burada da kayıtlara baktığımız zaman bu 
işlem 1200 dakika (20 saat) sürmüştür. Şekil 
1 ve Şekil 2 kılavuz delgi ve genişletme 
işlemindeki günlük ilerlemeleri göstermektedir. 
Başyukarı kuyu açma makinesi ile darbe 
yapmadan sadece rotasyon ile pilot delgi 
yapılırken sondaj makineleri kadar olmasa da 
formasyona ve tabakalanma yönlerine bağlı 
olarak %1-1,5 oranında sapma olabilmektedir. 
Pasa, cevher nakli amaçlı olarak kullanılan 
maden galerilerinde bu oran çok büyük 
bir önem arzetmezken toleransı olmayan 
inşaat ve maden projelerinde bu oranlarda 
sapmalar kabul görmemektedir. Kuyunun 
sapmasını en aza indirmek için hazırlanan 
platformun ve topografik kontrollerin özenli 
olması gerekmektedir. Sıfıra yakın hassasiyette 
sapma ile kuyunun tanamlanabilmesi icin 
yönlendirilebilir sondaj tekniklerinden 
faydalanmak gerekebilir. Hassasiyeti yüksek 

olması istenen kuyu açma işleri için dünyada 
kabul görmüş en önemli yöntem olan RVDS 
( Rotary Vertical Drilling System) kullanılarak 
hedefe varılması mümkündür.

Başyukaru kuyu açma makinesi zemin şartları, 
yapım hızı ve diğer teknik gereklilikler dikkate 
alınarak kullanılacak projeye göre seçilir. Kuyu 
açılacak olan hattın jeolojik ve kaya mekaniği 
bilgilerinin önceden edinilmesi, uygun strateji 
izlenmesi açısından önemlidir. RBM esasen 
sağlam kaya makinesi olmakla birlikte fay 
zonlarını, zayıf ve çatlaklı zemin, karstik 
oluşumlarda kesebilecek özellikte pilot delgi 
yapmasına imkan sağlayan sıkışma önleyici 
(anti jamming) özelliğe sahiptir.

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi belirtilen teknik 
şartlar, seçimi yapılacak kuyu açma makinesi 
tarafından sağlanabilir olmalıdır. Örnek olarak 
3.5 m çapında 115.7 m derinliğinde açılacak ve 
maksimum kaya dayanımı 250 MPa olan kuyu 
için kesici tipleri kaya dayanımına bağlı olarak 
aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Kesicilerin  Tipi: Aşağıda isimlendirildiği gibi üç 
tür kesici bulunmaktadır.

V Tip Kesiciler: 300 mm çapında ve maksimum 
itme kapasitesi, 180 kN @90 º

CCS Tipi Kesiciler: 432 mm çapında ve 
maksimum itme kapasitesi, 220 kN 

Strawberry Tip Kesiciler: Aşırı sert ve aşındırıcı 
kaya formasyonu için tungsten karbür başlıkları 
içerirler.

Kesici Sayısı  = (D / 2) / Aralığı = (350/2) cm / 
8,5 cm (olağan) = 20-21 adet kesici olmalıdır.

Penetrasyon: V tipi kesiciler için P = 0,6-0,7 cm 
/ devir olması beklenir.  0,7-0,8 cm/devir olması 
kesicilerin  kapasitelerinin % 70-80 olması 
durumunda gerçekleşir.

Kesicilerin penetrasyon hızları  aşağıdaki 
formüle göre elde edilebilir:

V Tip ve CCS Tip Kesiciler İçin:

Strawberry Tip Kesiciler İçin:

Tarama sırasındaki İtme Gücü keski üzerindeki 
bitlerin kaya yüzeyi ile teması esasına göre 
aşağıdaki gibi hesaplanır.

Temas eden bit sayısı = Bitlerin Sayısı / Kesici x 
Kesici Sayısı x 0,09 

= 144 ve penetrasyon kapasitesi, bir kaya 
numunesinin laboratuarda test 

edilmesi ile tespit edilebilir.

250 MPa basınç dayanımına sahip  kaya için 
penetrasyon indeksinin 30-40 kN/mm olması 
beklenen kesici için itme.   

Strawberry Tip Kesicinin Tarama Kapasitesi = 
144 x 30-40

  = 4320-6760 kN*

* Bu değer ortalama RBM ekipmanları ile 
karşılaştırıldığında tarama gücü yüksek 
kalmaktadır.

Tarama Aşamasında Rotasyon Hızı  = 38/D = 
10.82 rev/min = 7-8 rpm olması önerilir. 

Teorik Net İlerleme Hızı = 0.6-0.8 cm / devir x 
7-8 rpm x 60 m = 2.5  - 4.3 m / s * ( Bu değerler 
V Tipi ve CCS tipi kesiciler içindir.)

Strawberry tip kesici türü için net ilerleme hızı 
aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Makinenin vardiya süresinde  % 50 kullanım 
ile 8 saatten oluşan 2 vardiyada çalıştığını 
kabul edecek olursak aşağıdaki sürede kazının 
tamamlanması beklenir.
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Tarama İşlemleri Süresi  = 115.7 m / (2,5-4,3 m 
/ saat x 8 saat) = 3-6 gün *

* Bu süre içerisinde çalışma platformunun 
hazırlanması ve diğer ekipmanların kurulum 
süresi hesaba katılmamıştır. Bu süreç ortalama 
2 haftayı bulmaktadır.

RBM ekipmanın seçimi ile ilgili olarak, aşağıdaki 
parametreler hesaplanır:

Tarama Kuvveti (Reaming Thrust) = Kesicilerin 
Tarama Kapasitesi + Delici Takımın Ağırlığı 
(Delici Rod + Sabitleyiciler + Tarayıcı Kafa 
Ağırlığı) 

                = 
(21*190) kN + 150kN = 4140 kN ( V tipi ve CCS 
tipi kesiciler tavsiye edilir).

Tarama Torku (Reaming Torque) = 0,66x D/2 x 
Kesici Sayısı x Sürtünme Katsayısı x Kesicilerin 
tarama kapasitesi

= 0,66 x  1,75m x 21 x 0,08 x 190 kN = 369 
kNm olması 

tavsiye edilir.

İstenen Güç = 2 x π x Rotasyon Hızı x Tork/
Verimlilik *

         = 387 kW 

*: 0,7 kabul edilebilir. 

Başyukarı Kuyu Açma Makinesi (Rhino 1088 DC)
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New York Şehir Limanı Siphons Projesi oldukça sade olarak 
başlamış olup, Brooklyn ve Staten adası arasında 2,9 km 
uzunluğunda varolan iki adet sığ su hattını birbirine bağlamak 

için tasarlanmıştır. New York Şehri Ekonomik Kalkınma Vakfı 
(NYCEDC) tarafından yürütülen bu proje daha sonrasında, çalışmanın 

28 Ocak 2015 tarihinde New York körfezinin 35 metre altında 
bir kutlama yapıldı. Sandhogs olarak anılan New York şehrinin 
yerel tünelciler birliği, alt yüklenici Tully/OHL ve Robbins 
ekibi ile tünelin son metrelerini tamamladı. Ekibin kutlama 
nedenleri arasında sadece deniz altından geçen bir kazının 
tamamlanması yoktu, aynı zamanda büyük bir doğal afetin 
köşesinden dönülmüş, tünelin bazı kısımları yeniden inşa 
edilmiş ve çok zorlu jeolojik şartlar ile mücadele edilmiştir. 

On January 28, 2015, about 35 m (115 ft) below 
New York Bay, a celebration was underway.  Workers 
from the local tunnelers union in New York City, USA, 
known as the Sandhogs, completed the last meters 
of tunnel alongside workers for subcontractor Tully/
OHL and Robbins field service.  The team had many 
reasons to celebrate—not only had their TBM just 
completed a much-needed undersea tunnel, but it had 
also done so after a near-catastrophic natural disaster, 
extensive rebuild and geologic complications. 

Robbins Teams up To bRing 
embaTTled Tbm back To life

büyütülmesi için daha derin tüneller ile yeniden tasarlanmıştır. Bu 
sayede Anchorage Kanalı’nın taban kazıması yapılabilecekti. Bu kanal 
(New York körfezinin bir parçası) deniz yolu taşımacılığı için oldukça 
önemli olup, taban kazıması sayesinde büyük çaptaki ağır yük taşıyan 
gemilerin geçmesini sağlayabilecektir. 

Tully/OHL ortak girişimi 2012 yılında Caterpillar firmasından 3,8 
metre çapında bir Pasa Basınçlı tünel açma makinası temin etmiştir. 
Pat ismi verilen TBM çok karmaşık kil, kum, ayrışmış kaya ve iri 
bloklar içeren bir jeolojik yapıda çalışması için tasarlanmıştır. TBM 
35 metre derinlikte mevcut Staten Adası şaftından 2012 yılının 

74

RobbIns 
Ekibi Sıkışan 
TbM’i HayaTa 
DönDüRDü 
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Ağustos ayında kazıya başlamış ve 40 metre 
derinlikte bulunan Brooklyn şaftına doğru 
yol almaya başlamıştır. 

2012 yılının Ekim ayında beklenmedik 
bir olay gerçekleşti, Superstorm Sandy 
ismi verilen büyük bir kasırga Doğu kıyı 
şeridinden saatte 145 km hızla Amerika’yı 
vurdu. Staten Island şantiyesinde 100 yıllık 
sel seviyesinden 1 metre yukarıda tasarlanan 
koruyucu betonarme bariyerler sel sonrası 
yıkılmıştır. Deniz suyu tünele hücum ederek 
sadece 460 metre kazı yapmış, 113 metre 
uzunluğunda olan tünel açma makinasını 
iş görmez hale getirmiştir. OHL Tünel 
Baş Mühendisi Luis Alonso sözlerini şu 
şekilde dile getirdi “Yaşanan olay kesinlikle 
karşılaştığımız en büyük problemdi ve 
bu olaydan sonra birçok insan bu tüneli 
bitiremeyeceğimizi düşünmeye başladı”. 

Tüneldeki mevcut sel suları çekilmeye 
başladığı anda, OHL firması makinada 
oluşan hasarı ölçmek için çalışmalara 
başladı. TBM deniz suyundaki tuz oranından 
dolayı korozyona uğramış ve Temmuz 2013 
tarihinden itibaren kullanım dışı kalmıştı. Bu 
süre zarfında CAT firması TBM piyasasından 
çekilmiş olması nedeniyle, yükleniciler 
problemlerine çözüm bulması için diğer 
üreticilere başvurmak zorunda kaldılar. 
Alonso sözlerine şu şekilde devam etti “OHL 
her zaman bu projeyi bitirmeye odaklandı. 
Bütün senaryoları düşünüldükten sonra, 
kararı TBM üzerinde Robbins firmasının 
yardımları ile yenilemeler yaparak 
projeye devam etme kararı aldık. Bu amaç 
doğrultusunda ekip bir bütün olarak çalıştı”.

Robbins makinanın korozyona uğramış 
hidrolik aksamlarını ve elektrik sistemini 
değiştirmek için çalışmalara Aralık 2013’te 
başladı. Elektrik sistemleri, makinanın 
üzerinde mevcut olduğu gibi, PLC ise 
yeniden tasarlanmıştır. Gentriler ve bant 
konveyör üzerinde temizlik çalışmalarının 
yapılması yaklaşık olarak dört ay sürmüştür. 
Çalışmaların büyük bir bölümü tünel 
içerisinde su basıncı altında yapılmıştır. Son 
olarak ekip 14 Nisan 2014 günü tekrardan 
kazıya başlayabildi. 

Projenin başarısını sağlayabilmek için 
Robbins ekibi kazı esnasında TBM 
bakımlarını ayrıca yürütmüştür. Ekibin 
yardımları sayesinde makinanın performansı 
hızlıca yükselmiş, Ağustos 2014 ayında 
günde 30,48 metre kazı (24 saat içerisinde 
25 segment halkası) yapılmıştır.

Kazı ilerledikçe jeolojik koşullar kil, silt ve 
kum zemin yapısından, buzul jeolojisi olan ve 
sert bloklar içeren kum ve yüksek derecede su 
girişinin yaşandığı bir duruma dönmüştür. 

Alonso konuşmasına şu şekilde devam etti 
“Bu nedenlerden dolayı, TBM daha fazla itme 
kuvvetine ihtiyaç duymaya başladı. Robbins 
çözüm olarak dört adet itme silindirini 
tasarlayarak itme sisteminin alt kısmında 
kurulumunu yaptı”. Yeni sistem sayesinde ekip 
ilerlemeye devam edebildi. Engeller bununla 
kalmayıp, Ekim başında 4 bar basınç altında 
kesicilerin değiştirilmesi gerekti. Bütün bu yeni 

engellere rağmen, ekip kazı performansını 
günde 5-7 segment halkasına çıkarmayı 
başardı. 

Alonso son olarak sözlerini şu şekilde dile 
getirdi “Tünel, daha kapsamlı olan bu projenin 
en önemli parçalarından biriydi. Çıkan 
problemler ile uğraşmak, onlara çözüm bulmak 
ve kazıyı tamamlamak bize oldukça gurur 
veriyor”. Kazı işlemleri tamamlandıktan sonra, 
tünel açma makinasının kalkanı ve kuyruk şildi 
çıkış şaftında gömülü bırakılacak ve kesicikafa 
ile lojistik (back-up) ünitesi demonte edilip 
taşınacaktır. 
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Mecidiyeköy-MahMutbey 
Metro Projesi

Her Yere Metro Her Yerde Metro’ hedefi Mecidiyeköy’den Mahmutbey’e ulaşıyor. Metroyla Halkalı-Beşiktaş arası yolculuk 
süresi 38,5 dakikaya Mahmutbey-Mecidiyeköy arası 26 dakikaya iniyor…
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Mecidiyekoy Mahmutbey metro 
line (M7) is under construction. 
After its completion, travel time 
from Halkali to Besiktas and 
from Mahmutbey to Mecidiyekoy 
will be 38.5 and 26 minutes, 
respectively. 

Tunnel excavations are 
continuing in up and down 
tunnels with three TBMs. Also, 
five stations are currently under 
construction.

İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, inşaatı hızla devam eden 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda 

basın mensuplarıyla birlikte incelemelerde 
bulundu. Kabataş-Mahmutbey metro 
hattının birinci etabı olan Mecidiyeköy-
Mahmutbey metrosu inşaatı başladı. 
Toplu ulaşımda önemli bir hat olan 
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu saatte 
70 bin vatandaşa hizmet edecek. Diğer 
metro hatlarıyla birleşecek olan hat, Avrupa 
yakasının yarısında toplu ulaşımı hızlı, rahat 
ve konforlu hale getirecek. Metro hizmete 
alındığında Mahmutbey-Mecidiyeköy arası 
26 dakikaya inecek.

İnceleme gezisinde basın mensuplarına 
bilgi veren Başkan Kadir Topbaş, 11 yıldan 

Mecidiyekoy-
MahMutbey 
Metro Project 
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beri İstanbul’a 68 milyar lira yatırım 
yaptıklarını ve bu yatırımların yüzde 55’ini 
ulaşım yatırımlarının oluşturduğunu söyledi. 
Ulaşım yatırımlarının önemli bir kısmını da 
metro yatırımlarının oluşturduğunu aktaran 
Kadir Topbaş, “Dünyada bu kadar yoğun 
metro yapan tek belediyeyiz. İstanbul’da 
her mahalleye yarım saat uzaklıkta bir 
metro istasyonunun olmasını arzu 
ediyoruz, planlıyoruz. Göreve geldiğimizde 
45 kilometre raylı sistem vardı. Şuanda 
142 kilometreye eriştik. Ulaştırma 
Bakanlığımızın yapacağı 72 kilometrelik 
bir sistem var. Bizim 110 kilometre daha 
planladığımız metro hattı var. Şuanda ise 
109 kilometre raylı sistem inşaatı sürüyor. 
2019’a vardığımızda 430 kilometreye 
ulaşacağız” diye konuştu.

Bu metro hattımızda 6 ilçemizden 18 
istasyon ile kullanılacak. Mecidiyeköy’den 
yaptığımız Kabataş’tan gelecek metro 
ile birleştiği zaman 7 kilometrelik bir 
hat daha katılacak. Bağcılar-Mahmutbey 
istikametinde Gaziosmanpaşa’dan 
insanlarımız rahatlıkla Kabataş’ta 
erişebilecekler. İnşallah Kabataş’tan 
Karaköy’e oradan Şişhane metrosuna 
bağlamayı düşünüyoruz.

Dünyanın En Teknolojik Metroları İstanbul’da

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun 5 
istasyonunda inşaat çalışmalarının yoğun 
şekilde devam ettiğini anlatan Başkan Topbaş, 
sadece bu metroda yüzlerce kişinin 24 saat 
esaslı çalıştığına dikkat çekti. İstanbul’un 
dünyanın en teknolojik metrolarına sahip 
olduğunu ve firmalar için dünyada tercih 
edilen İstanbul’a iş yapmış olmanın çok önemli 
olduğunu anlatan Topbaş, İBB’nin metro 
inşaatlarında ileri teknoloji kullanmanın yanı 
sıra dünyanın birçok şehrine metro yapmayı 
öğrettiğini kaydetti.

Bahçeşehir’e Metro Müjdesi

18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy 
metrosu ile trafikte bir saati aşan zaman 
alan bu iki semt arasındaki yolculuğun 
26 dakikaya ineceğini müjdeleyen Topbaş, 
“Kağıthane-Mecidiyeköy 4,5 dakika. 
Ümaraniye’den Kağıthane’ye gelmek 
isteyenler 39 dakikaya gelecek. Buradan 
müjdesini vereyim; Mahmutbey’e geldiğimiz 
zaman metroyu Bahçeşehir’e uzatacağız. 
Bahçeşehir’de metro ile ilgili çok ciddi bir 
talep var. Böylece Bahçeşehir’de oturanlar 
rahatlıkla Kabataş’a gelebilecek. Bu yıl 
içinde ihalesini yapıyoruz. 2019 başında 

tamamlanmış olacak. Bahçeşehirliler bu metro 
için bize sosyal medyadan hep taleplerini 
iletiyorlar. Yani Bahçeşehirliler karayolunun 
baskısından, sıkıntısından kurtulmuş bir 
İstanbul yoğunlukla kentte güzel bir yaşam 
ortaya çıkmış olacak. Bu da bizim en büyük 
gururumuz. Verdiğimiz hedefleri bir bir 
tutturmanın gururunu yaşamaktayız. ‘2019 
sonrası için İstanbul metrosu 776 kilometreye 
ulaşacak’ dedik. Ama herhalde 800 kilometreyi 
geçecek” diye konuştu.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu  
15 İstasyon

Tünel kazılarında geliş gidiş tünelleri aynı 
anda karşılıklı olarak 3 TBM (köstebek) ile 
kazılıyor. Aynı anda 5 metro istasyonunda 
da kazı çalışmaları büyük bir hızla devam 
ediyor. 2. etap Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş 
Metrosu, 3. Etap Mahmitbey-Bahçeşehir 
Metrosu.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 
İstasyonlar: Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, 
Nurtepe,  Alibeyköy, Yeşilpınar,Veysel Karani, 
Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yenimahalle, 
Karadeniz Mahallesi, Giyimkent-Tekstilkent, 
Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve Mahmutbey. 

Yerli Proje – Local Project
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1 INTRODUCTION

The paper deals with construction road tunnel under ski-slope built in 
Karpacz, Poland in 2012. 

The tunnel was built as cut and cover operation. The main shell of the 
tunnel is a corrugated steel structure VBH19 shaped as a high profile 
arch MP 200×55×7 [mm] (a×f×t –corrugation length, pitch, gage). Top 
radius of the steel arch is R = 7,07 m. Basic geometrical dimensions are 
given on Figure 1 (span L = 11,20 m, rise h = 6,50 m). The length of 
the tunnel is 100 m. The corrugated steel arch is placed on concrete 
foundations. The span between the support points is Lo = 10,23 m. The 
inside of the tunnel is protected with fire- resistant layer of cement 
mix with micro-fibers. The thickness of this layer is 120 mm on top of 
the corrugation.

The tunnel consists of two parts: a straight part length of 60 m and a 
horizontal bend with 80 m radius. In the straight section the tunnel is 
shaped as concave arch with 1000 m radius and in the curved section 
with a slope of 0,5%. The cover of crown of the arch is from 1,0 to 2,25 
m. The corrugated steel arch is made of steel S235JRG2 in accordance 
to European Standard PN-EN 10025-2:2007 with the minimum yield 
stress of 235 MPa. Bolting connection is 10 bolts ф 20 mm /m quality 
8.8. The corrugated steel structure was backfilled with sand-gravel 
mix with SPD 98%. Above the structure and umbrella made of HDPE 
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aBstract
The paper is about deformations of corrugated steel tunnel during construction. The issue is presented based on a 

100 m long tunnel built in Poland in 2012. As deformations during construction are very typical and desired authors present an 
algorithm allowing calculation of bending stresses related to change of curvature of the structure derived from deformations. 
Results of the algorithm are confronted with real measurements taken during realization of the tunnel. A special feature of the 
tunnel is a fire-resistant layer that was applied during construction of it.

geo-membrane protected by geotextile layers was performed. After 
completion of backfilling of the corrugated steel structure the fire-
resistant cement shotcrete layer was performed. Figure 2 shows the 
plan view of the corrugated structure prior to backfilling.

Figure 1. Cross section of the tunnel

Figure 2. Plan view of the corrugated steel structure and inside view prior to shotcrete

Corrugated steel structures are flexible structures and they would 
undergo deformations during backfilling. This is a natural behavior and 
promotes soil-structure interaction in carrying the loads. However one 
need control the magnitude of deformation in order to remain on the 
safe side as far as structural integrity of the corrugated steel structure 
is concerned. In order to monitor the behavior of the structure during 
backfilling as well as a long-term behavior number of deformation 
control sensors were installed around the periphery of the structure 
on the in-side. 
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Figure 3. Backfilling behavior of a flexible structure

Figure 5. Characteristic deformations during backfilling

Figure 4. Peaking of the structure measured in the crown during backfiling

2 DEFORMATION OF FLEXIBLE SHELL DURING BACKFILLING

Theoretical deformations of a flexible shell backfilled in the soil are 
considered below. The case based on an arch with single-radius R. For 
the sake of simplicity even value of radius was assumed however it can 
be re-calculated to address the multi-radii situation. Figure 3 provides 
details of the geometry. Backfill is placed symmetrically and generates 
symmetric interaction with corrugated still presented through normal 
p(×)  tangent t(×) forces. Practically this is not really the reality as there’s 
always some un-symmetry during backfilling process. The deformation 
of the flexible shell is described through two characteristic values: 
peaking w and narrowing (shortening) 2u. Proportions between these 
two vary during backfilling process [1, 2, 3]. The resultant deformation 
of the structure is expected to happen and has a positive impact on 
load carrying capacity of the backfill structure during service stage. 
Figure 4 provides details of deformations measured in three cross-
sections during backfilling of the corugated steel structure described 
in the introduction chapter.

Maximum values were as follows wI = 172 mm, wII = 214 mm, wIII = 
167 mm. In the end cross-section located in the vicinity of the entrance 
portals values were respectively lower : wO = 130 mm, wIV = 143 mm. 
For the sake of an anlysis the middle (II) cross-section values were 
taken into consideration as they were the highest.The peaking factor 
of based on that value is:

Measurement s of  u were conducted at following levels related to 
support level (as per Fig. 3) 

Figure 5 shows the horizontal deformations measured at these 
levels.They are related to peaking w(K) in the crown.In order to 
simplify the further analysis data from (A-B) level was considered.  

Based on the results one can conclude that narrowing is smaller than 
peaking.As expected the narrowing measured with lower level when 
backfill is at initial stage are higher. The maximum value of  2u  is for 
(A-B) level which is α = 0,2065 when backfill reaches the crown. The 
narrowing curves at different measurement levels determined by α are 
variable functions. During construction the peaking increases untill 
backfill reaches the crown. Once an overburden soil starts to load the 
steel shell i.e. zg > h,  a reduction of  formerly developed deformations 
w and u  occurs.

3 BENDING MOMENTS IN THE CROWN OF THE STEEL ARCH

Based on deformations measured during backfilling one can calculate 
the change of radius of the curvature which constitutes the basis of 
estimation bending moments in the crown. Bending moments are the 
main component of normal stresses in the steel. The analysis of the 
upper part of the arch is sufficient for the estimation of the bending 
moments. Unit measurements can be verified [2]. 
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Important for the safety of structure performance is a construction 
stage presented on Figure 3. Based on that one can prognose the 
maximum bending monets. Useful paramete for that is a change of the 
radius of the curvature as follows:

This change is set based on below presented algorithm and 
deformations  w and u, as per Figure 6. The circumferentail strip is 
bended during the roll-forming process of the steel in production to 
a constant value R. Based on drawing at Figure 6 relative peaking in 
comparison to level ɑR, is calculated as follows 

Narrowing 2u at the same level is set as 

Figure 6. Change of shape of the top part of the arch

Figure 7. Horizontal deformaions in the upper part of the steel shell

Figure 8. Deformations of upper part of the arch

Deformations given at Figure 5 are not the same in general. Figure 
6 presents defromations uA and uB constituing  2u in accordance to 
equation (3). Vertical inclination of the shell is specified by uK. 

The initail radius of the shell R , is specified as for circle drawn on an 
equilateral triangle, as per figure. 5, with basis AB and length C and  
height of F = ɑR. Then: 

The change of such a radius related to the deformation of the shell, 
given by characteristic deformations w and u is given by an equation: 

To determine Ruw one can also use the formula of the circle drawn 
over equilateral triangle with radius R. Change of R  from  (4) is 
specified based on  (5) and  (4) as per equation: 

By using a parametric approach with ɑ we can modify it to following 
equation: 

And, the Equation (6) will be transferred to: 

Dimensionless idnicator specifying the change of the curvature of the 
shell in the crown is given as: 

The change of the radius of the curvature in the crown of the circle 
arch during backfilling is specified  based on deformations w and u, 
which were specified at the level (A-B), as per Figure. 7 (ɑ = 0,2065). 
Results of the calculations are given on Figure 8. 
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Figure 9. Change of the curvature

Assuming various leves of measurement points used for 
determination of narrowing u, one ontain various functions of dR(zg) 
as per (10). An important element of  difference of dR/R  is location 
of measurment level u which is a function of parameter ɑ. For 
estimation of the maximum value of bedning moment in the crown 
when the backfill reaches the top of the crown one can use the 
following equation: 

where EI bending stiffnes of the corrugated steel. 
Maximum change of the curvature dRmax/R can be determined by 
specifying allowed normal stress σ, as a derivate of the bending 
moment M, based on flexure index for the corrugated steel plate 

Using the relations of bending moment and change of the curvature 
in the formulae 

The fixed element in the equation (15) is a characteristic parameter 
for a given type of corrugation. In this case with corrugation MP 
200�55�7 we get: 

By assuming maximum allowed stress e.g. σ = 180 MPa we will 
obtain from equation (15) 

Thus values of change of curvature given on Figure 9 are 16,7% 
smaller then calculated as above. 

4 SUMMARY

The corrugated steel structure arch embedded in the soil which 
is described in the paper behaves like a flexible structure during 
construction. It undergoes deformations related to soil-structure 
interaction. These deformations can be measured and based on them 
one can estimate bending moments and stresses in the steel. The 
paper proposes an algorithm to calculate these stresses and bending 
moments based on change of the curvature of upper part of the 
steel arch. Observations from various installations confirm that once 
structure is backfilled the deformations practically stops and therefore 
the construction stage is the most critical part for the stability of the 
soil-steel structures. This phenomenon allowed to apply fire-resistant 
payer of cement based spray with fibers which meets the requirements 
of class F4 for tunnels.

REFERENCES

Bakht, B., 2007. Evoluation of the design for soil-metal structures in 
Canada. Archives of Institute of Civil Engineering. Poznań 1, pp. 7-22.

Duncan, J.M., 1997. Behaviour and Design of Long-Span Metal Culvert 
Structure. ASCE Convention, San Francisco.

Machelski, C., Janusz, L., 2011. Estimation of bending moments in the 
crown of a soil-steel bridge structure during backfilling. 6th European 
Conference on Steel and Composite Structures. Eurosteel, Budapest, pp. 
1365-1370. 

Machelski, C., Michalski, J.B., Janusz, L., 2009.  Deformation Factors of 
Buried Corrugated Structures. Journal of the Transportation Research 
Bord. Solid Mechanics.Transportation Research Bord of Nationalals 
Academies, Washington D.C., pp. 70-75.

Pettersson, L., 2007. Full Scale Tests and Structural Evaluation of Soil 
Steel Flexible Culverts with low Height of Cover. Doctoral Thesis, KTH , 
Sweden.

Vaslestad, J.,1990. Soil structure interaction of buried culverts, Institutt 
for Geoteknikk, Norges Tekniske Hogskole, Universitetet I Trondheim. 

Deformations of Corrugated Steel Tunnel during Construction.indd   86 14.04.2015   01:54:02



Deformations of Corrugated Steel Tunnel during Construction.indd   87 14.04.2015   01:54:04



Ocak - Şubat  2015 .  www.tunelder.org.tr

88 Haber - News

The preparation of the World Tunnel Congress - WTC 2015 - which will take 
place in Dubrovnik, Croatia from 22 to 28 may 2015 is in full swing.

More than 650 abstracts, from around 50 countries, have been received 
and are being evaluated by the scientific committee. On the other hand 
already over 120 booths have been reserved. Some more are still available. 
Registration has already been started.

Dubrovnik şehrinin harikulade 
bir yerinde düzenlecek olan 
kongre alanında, 5 dakika yürüme 

mesafesinde deniz kıyısı ve 2 ile 5 yıldız 
arası 8 otel bulunmaktadır. 

Kongrede yapılacak olan farklı aktiviteler 
Dünya Tünelcilik Derneğinin (ITA) yardımı 
ile yerel kurul tarafından hazırlanmaktadır. 

Doğal kaynaklar ve yeraltı alan kullanımına 
dair Iguassu Brezilya’daki gibi bir açık 
oturum bu kongrede de düzenlenecektir. Bu 
sefer kongrenin ana konusu su kaynakları 
olarak belirlenmiştir. 

Bu seneki kongrenin sloganı Doğu 
Avrupa’da düzenlenen ilk tünelcilik 
konferansı olmasından dolayı “Güney 
Doğu Avrupa (South East Europe, SEE) 
Ülkelerinde Tünelciliğin Teşvik Edilmesi” 
olarak belirlenmiştir. Bu görüşten yola 
çıkarak dünyanın ileri gelen tünelcilerinin 
tecrübelerini insanlara aktarması 
amaçlanmıştır. Doğu Avrupa’da bulunan 

Dünya Tünel Kongresi - WTC 2015

World Tunnel Congress - WTC 2015

22-28 Mayıs 2015 tarihlerinde 
Dubrovnik, Hırvatistan’da 
düzenlenecek olan Dünya Tünel 
Kongresi (WTC 2015) hazırlıkları 
tüm hızıyla devam ediyor. 

Yaklaşık 50 ülkeden sunulan 
650’den fazla özet bilimsel kurul 
tarafından gözden geçirilmektedir. 
Aynı zamanda kongre ile eş zamanlı 
olarak düzenlecek olan tünelcilik 
sergisinde ise şimdiden 120 
standın satışı yapılmıştır. Kayıtlar 
ise başlamıştır.

tünelcilik dernekleri kongreye katılarak 
uluslararası bilgi paylaşımı yapmaları 
planlanmaktadır. 

Bu bilgiler, çok sayıda konuşmacılar ve çalışma 
grupları tarafından Teknik Oturumlar’da 
sunulacaktır. Aynı zamanda, Doğu Avrupa 
tünelciliğinin gelişmesi adına SEE (Güney 
Doğu Avrupa) oturumu düzenlenecek olup, 
bu bölgede çalışmalar yürüten yerli yabancı 
tünelcilerin karşılaştığı problemleri ve 
uyguladıkları çözümleri tartışabilecekleri 
bir oturum ayrıca düzenlecektir. 

Her sene olduğu gibi WTC 2015 ITA genel 
kuruluna ev sahipliği yapacaktır. Çalışma 
grupları ve komiteler bir çok kez bir 
araya gelip, Dünya tünelcilik camiasına 
yürüttükleri çalışmalar sonucunda elde 
ettiği bulguların sunumlarını yapacaktır. 
WTC 2014’te yapıldığı gibi, WTC 2015’te 
de Salı günü Su Kaynakları üzerine 
yoğunlaşan ve ana teması “Doğal Kaynaklar 
ve Yeraltı Kullanımı” olan bir Açık Oturum 
gerçekleştirilecektir. 

Poster sunumlar yerine teknik oturumlarda 
sunulamayan çalışmalar, Power Point Poster 
Sunumları’nda (PPPP Oturumları’nda) 
sergilenecektir. Ayrı bir salonda düzenlenecek 
olan bu oturum katılımıcıların tartışabildiği 
bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. 

Bilimsel kurul tarafından kabul edilen 
bütün bildiriler Teknik, SEE veya PPPP 
oturumlarında olmasına bakılmaksızın 
kongre kitabında yer alacaktır. Yaklaşık 50 
ülkeden sunulan 667 özet bilimsel kurul 
tarafından gözden geçirilmektedir. Aynı 
zamanda kongre ile eş zamanlı olarak 
düzenlenecek olan tünelcilik sergisinde ise 
şimdiden 120 standın satışı yapılmıştır. 
Kayıtlar ise başlamıştır.

Kongrenin düzenleneceği hafta Perşembe 
sabahından itibaren 4 ayrı teknik gezi 
yerel komite tarafından düzenlecektir. 
Teknik geziler kongre alanından 200 km 
uzaklıkta bir alana kadar yayılmış olup, 
neredeyse bitmek üzere veya inşa halinde 
olan çalışmaları içermektedir. 

1 Eylül 2014 tarihinden itibaren kongreye 
kayıt yaptıran bütün delegelere konaklama 
imkanı sunulmaktadır. Katılımcıların 
arkadaşları, refakatçileri veya misafirleri 
için kongre boyunca turistik geziler ise 
ayrıca düzenlenecektir. 
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Kanada merkezli Nautilius Minerals maden 
şirketi, Pasifik Okyanusu’nda 1600 metre 
derinlikte bakır, altın ve diğer değerli 

maden cevherlerinin çıkarılmasını hedefliyor. 
Şirket deniz tabanında çalışacak makinelerin ve 
projede kullanılacak ünitelerin tamamlanması 
konusunda önemli aşamalar kaydediyor.

Projenin yürütüleceği Sowara 1 isimli maden 
yatağı, 1600 metre derinlikteki okyanus 
tabanında bulunuyor ve yaklaşık %7 bakır 
tenörüne sahip. Bu oran kara üzerinde bulunan 
bakır madenleriyle kıyaslandığında çok yüksek 
kalıyor. Günümüzde kara madenciliğinde 
bakırın ortalama tenörü % 0,6 seviyesinde. 
Buna ilave olarak Solwara 1’de bazı bölgelerde 
altın tenörü 20 g/ton oranına ulaşıyor. Solwara 
1’deki ortalama altın tenörü ise yaklaşık 6 
g/ton civarında. Gemi üzerinden robot 
makinelerle inilecek olan madende ilk olarak 
deniz tabanının en üst katmanının kırılıp 
parçalanması ve böylece cevherin hidrolik 
taşıma ile pompalanabilecek kıvamda yukarıya 
iletilmesi amaçlanıyor.

Gemi Motorları ve İtici Pervane Üreticisi 
Belirlendi
Nautilus Minerals şirketi üretim destek gemisi 
motor ve itici gereksinimleri için Rolls Royce 
Marine of Norway şirketi ile Şubay ayı içinde 

Nautilus Minerals Inc. announces that the order for the engines and 
thruster packages for the Company’s production support vessel has been 
awarded to Rolls Royce Marine of Norway. The order secures the main 
engines, azimuth and tunnel thrusters and is the first major package to be 
awarded by the shipyard, Fujian Mawei Shipbuilding Limited.

anlaşmaya vardı. Fujian Mawei Shipbuilding 
Limited şirketi tarafından verilen ilk büyük 
çaplı sipariş kapsamında ana motor, azimut ve 
itici pervaneler paketi bulunmaktadır.  Nautilus 
geçen sene yaptığı duyurusunda, Marine Assests 
Corporation (MAC) ile Solwara 1 Projesi’nde 
kullanılmak üzere geminin kiralanması üzerine 
anlaştı. Bu amaç doğrultusunda Marine Assests 
firması Nautilus’un belirlediği özelliklerde 
geminin tasarımı ve inşası için Fujian Mawei 
Shipbuilding firması ile anlaşmaya varmıştır.

Nautilus CEO’su Mike Johnston şu şekilde 
konuştu “Yüksek özelliklere sahip bu makinanın 
ilk siparişinin verilmesi, geminin tamamlanması 
yönünde büyük bir adım olduğundan bizi çok 
heyecanlandırdı”. Üretimi tamamlandıktan 
sonra gemi Papua Yeni Gine’de bulunan 
Bismarck Denizinde yüksek tenörlü bakır ve 
altın çıkartılması ve taşınması işlemlerinde 
kullanılacaktır. 

Tamamlandıktan sonra, 227 metre uzunluğunda 
ve 40 metre genişliğinde olacak bu gemi 180 
kişiye kadar konaklama imkanı sağlayacak ve 
yaklaşık olarak 31 MW güç üretecektir. Güverte 
altında konumlandırılacak olan madencilik 
ekipmanlarının kurulumu geminin inşası 
sırasında yapılacaktır, bu sayede ekipman 
entegrasyon süresi kısaltılacaktır. Geminin 2017 

yılının sonuna doğru teslimatının yapılması 
beklenmektedir. 

Toplama Makinası Tamamlandı
Nautilus Minerals şirketi yürüttüğü çaşılmalar 
kapsamında Ocak 2015 tarihinde deniz tabanı 
üretim ekipmanının ikincisi olan toplama 
makinasının üretimini (collecting machine) 
Newcastle upon Tyne’da Zemin Makinaları 
Dinamiği tesislerinde tamamladı. Toplama 
makinasının çalışmaya alınma işlemleri 
başlatılmıştır. 

Nautilus CEO’su Mike Johnston konuyla alakalı 
olarak “Ana kazı makinesi (Bulk Cutter) montaj 
işleminin tamamlanmasının ardından, toplama 
makinasının bitirilmesi ve çalışmaya alınması 
işlemlerinin başlaması bizi çok sevindirdi. Deniz 
tabanı üretim ekipmanları ve deniz seviyesinde 
kullanılacak olan geminin çalışmalarının paralel 
olarak yürütülmesi şirket için oldukça heyecan 
vericidir. Son olarak yardımcı kazı makinesinin 
(Auxiliary Cutter) montajı ile üçüncü ekipman da 
tamamlanmış olacak ve deniz tabanı kazısında 
kullanılacak olan ekipmanlar hazırlanmış 
olacaktır.” Toplama makinası deniz tabanı üretim 
ekipmanları arasında 200 ton ağırlık ile en hafif 
olanıdır. Kazısı yapılan cevheri toplama işlemini 
ve deniz suyu ile birlikte pompalar yardımıyla 
gemiye taşınmasını sağlayan ekipmandır. 

Ocean FlOOr Mining 
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Kuzey Yorkshire merkezli Sirius Mineral şirketi Birleşik Krallık 
Whitby bölgesinde bir potas madeni projesi hazırlıklarına başladı. 
Bu maden son 40 yıl içerisinde Birleşik Krallıkta işletilecek ilk 

potas madeni olma özelliği taşımakta olup, derin kuyu tasarımı ile 
dünya üzerinde bir örneği bulunmayan bir işletme olacaktır. Proje alanı 
kıyıya 16 km kala başlayıp denize doğru 14 km açılmaktadır. Bu arazi 
altında Dünya’nın en kalın ve tenörü en yüksek olan polihalit rezervi 
bulunmaktadır. 

Projenin başlıca amacı bitki besinlerinde kullanılan altı adet ana besin 
kaynağının dördünü içeren (potasyum, sülfür, magnezyum ve kalsiyum) 
polihalit mineralinin üretimini yapmaktır. İlk olarak, satılabilen ürünler 
arasında ticari ve organik tarımcılıkta gübre olarak kullanılabilen toz 
veya öğütülmüş polihalit yer almaktadır. 

Proje dahilinde tasarlanan, yeraltı cevher taşıma sistemi ile üretimi 
yapılan maden Wilton Teesside bölgesinde bulunan tesise iletilecek 
ve ardından konveyörler yardımı ile gemilere yüklenmek üzere limana 
nakledilecektir.  Projenin nihai amacı yıllık 13 milyon ton üretim 
kapasiteli madeni iki aşamada hayata geçirmektir. İlk aşamada 6,5 

Based in North Yorkshire, within the United Kingdom, 
York Potash is Sirius Minerals’ flagship development 
asset, proposing to develop a new potash mine. 
The mine will be the first new potash mine in the 
UK for 40 years and will be a deep shaft mine of 
unprecedented design and world leading example 
within the mining industry. 

The York Potash Project will also involve the 
development of an underground mineral transport 
system from the mine to a proposed new materials 
handling facility at Wilton on Teesside. From there 
it will be transported via conveyor to a berth facility 
where it will be shipped from. York Potash plans to 
construct the MTS using tunnel boring machines.

THe york PoTasH mine ProjecT
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york PoTas maDeNi Projesi’NDe 
TBM KULLANIMI
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milyon ton üretim kapasitesi ile tasarlanan bu projede belli bir süre 
ardından yıllık üretimi 13 milyon tona çıkarmayı amaçlamaktadır. Tam 
kapasite ile çalışmaya başladığında Birleşik Krallık gayrisafi yurtiçi 
hasılasına 1 milyar pound katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda ülkenin 
ticari açığını azaltacak olan bu çalışma, ulusal bir önem kazanmıştır. 

Yapılacak ilk gelişmeler sonrasında büyük çaplı öğütülmüş polihalit 
üretimi ve nitrojen, fosfor ve potasyum gübresinin hammaddesi olan 
potasyum pazarlarına giriş yapılacaktır. İleriki aşamalarda ise polihalit 
cevherinden sülfat kazanımı yapılacaktır. Polihalit rezervine ek olarak, 
maden sahasında büyük miktarlarda Silvanit mevcuttur. Projenin başlıca 
amacı global gıda güvenliğinin temelini oluşturan polihalit rezervi 
üretimine odaklanmaktır.

Proje Dünya’daki en büyük çaplı ve en yüksek tenörlü polihalit kaynağı 
üretimini hedeflemekte olup, global firmalar arasında lider makro besin 
kaynağı üreticisi olmayı amaçlamaktadır. Son teknoloji ile donatılan bu 
maden, polihalit üretimi ile sadece Birleşik Krallık kaynaklarını korumak 
ile kalmayıp, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal ekonomilerin 
gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Bulunduğu bölgede istihdam 
sağlayarak gelecek nesiller için iyi bir refah seviyesi yaratacaktır. Arazi 
çalışmaları sonucunda proje alanı dünyanın en kalın ve en yüksek 
tenörlü polihalit rezervine sahip olduğunu göstermiştir. 

Maden Projesinin Konumu
Maden için belirlenen yer, özel bir çiftlik arazisi ile iyi nitelikli orman 
arazisi arasında konumlanmıştır. Sneaton köyünün iki kilometre 
güneyinden başlayan bu proje, Whitby bölgesinin üç buçuk kilometre 
güneyine kadar uzanmaktadır. 

Ön görülen maden çalışmaları varolan tabiatı korumak üzere 
düzenlenmiştir. Yapı çalışmaları genel olarak yeraltında yürütülecek 
olup, etrafında inşa edilecek binalar kırsal kesime uygun olarak 
tasarlanmıştır. Uygulanan tasarım görsel ve çevresel etkiyi en aza 
indirmeyi planlamaktadır. 

Bu bölge belirlenen maden yatağının merkezi olup, bilinen fay 
yapılarından uzakta bulunmaktadır. Bu şekilde güvenli bir tasarım 
yapılmış, madenin ömrü ve işletimi optimize edilmiştir. Bu alan için son 
teknoloji ile donatılmış bir maden tasarlanmış ve ayrıca yerel tabiat 
koruması ön planda tutulmuştur. Önemli olan bir diğer nokta ise maden 
arazisi Whitby tarafından sağlanan hizmetlere ve konaklama imkanına 
oldukça yakındır.

Cevher Taşıma Sistemi Galerilerini TBM’ler Kazacak
Ön görülen taşıma sistemi, üretilen polihalit cevherini maden alanı 
yakınındaki Whitby bölgesine taşıyacak ve ardından Teeside kasabasında 

bulunan tesise gönderilecektir. Bu yeni sistem sayesinde, daha önce 
önerilen hidrolik nakliyat boru hattı iptal edilmiş olup, 120-360 m 
derinliklerde birbirine bağlı konveyör bant hattı ile taşıma yapılacaktır. 
Üretilen cevher ilk olarak 360 m derinlikte toplanacak ve buradan bant 
konveyörlere aktarılacaktır. Maden içerisinden yeryüzüne ulaşana kadar 
yaklaşık olarak 37,5 km yol katedecektir. Bu teknoloji Dünya çapındaki 
madenlerde oldukça sık kullanılmaktadır. Fakat 37,5 km uzunluğundaki 
taşıma mesafesi için 5 ayrı galeri açılacak ve bunların kazısı için Sirius 
Minerals şirketi 5 adet kıskaçlı tip TBM kullanılmasını planlamaktadır. 
5 adet TBM 6 m çapındaki galerileri ayrı ayrı kazarak Cevher Taşıma 
Sistemi’nin toplamda 37,5 kilometrelik galerisini oluşturacaktır.
Galeri içerisinde tasarlanan konveyör bant değişkenlik göstermeyen 
bir jeolojik yapı içerisinde ilerleyerek Teeside kasabasında yeryüzüne 
ulaşacaktır. Tasarlanan galeri yeraltı su seviyesinin altında olup, daha 
önce planlanan boru hattı ile yaklaşık olarak aynı güzergahı izlemektedir. 
Galeri aynı zamanda çalışma kablolarını, servis hatlarını ve bir adet 
bakım aracını içerisinde bulunduracaktır. 

Bu sistemin sonunda ve üç ayrı noktasında erişim yapıları tasarlanacaktır. 
Tamamlandıklarında bakım ve onarım, acil erişim ve havalandırma 
amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Cevher taşıma sistemi üretilen 
polihalit cevherini Teeside kasabasında bulunan tesise ulaştıracaktır. 
Polihalit cevherinin hazırlanması işleri bu tesiste yürütüldükten 
sonra meydana gelen son ürün, tekrar konveyör sistemi ile limana 
ulaştırılacaktır. Tesiste mevcut kırıcı ve öğütücüler sayesinde polihalit 
cevheri istenilen şekilde hazırlanacaktır. 

Teeside kasabası Birleşik Krallık için bir endüstri merkezidir, bu doğrultuda 
üretilen polihalit cevheri taşıma işlemleri bu merkezden yapılacaktır. 
Belirlenen maden sahasından yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan bu 
liman, uluslararası müşterilere ulaşım sağlarken aynı zamanda yol ve 
raylı sistem bağlantıları ile Birleşik Krallık içersinde yapılacak olan 
taşıma işlemleri de buradan yürütülebilecektir. 

Limanda yer alacak tesisler, Redcar çelik tesislerinin yanında bulunmakta 
ve eski ICI arazisinin bir parçasıdır. Limanda yürütülecek işlemler ise 
aşağıda verilmiştir. 
• Konveyör sistemi – tesiste elde edilen cevherin rıhtıma 
ulaştırılması
• Cevher depolama alanı – rıhtımda konumlandırılmış iki adet depo 
alanı
• Rıhtım yapısı – İki gemi yanaşabilecek kapasitede olacak ve 
yükleme ekipmanlarının çalışabilmesi için boşluk bırakılacaktır. 
• Altyapı – Erişim ve park alanı, ofis alanları, atölye ve tesis 
ekipmanları için ufak bir yardımcı bina
• Taban kazıması - gemilerin yanaşabilmesi için gerekli derinlik 
sağlanacaktır. 

Uluslar arası Proje – Global Project
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NusaybiN-Habur Demiryolu 
Projesi’NDe 8 km TüNel

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem 
Planı çerçevesinde, ekonomik büyüme, 
sosyal gelişme ve istihdam artışı 

sağlayarak bölgede yaşayan vatandaşların 
refah, huzur ve mutluluğunun arttırılması 
amaçlanan proje kapsamında, yaklaşık 133,3 
kilometre uzunluğunda demiryolu hattı inşa 
edilecek.

İki ülkeyi birbirine bağlayarak bölgeye ciddi 
oranda canlılık getirecek demiryolunun 
proje bedeli ise 1 milyar 770 milyon lira 
olarak belirlendi. Mardin’in Nusaybin ilçesi 
ile Şırnak’ın, İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri 
arasında inşa edilecek demiryolu çift hatlı 
olacak.

Projenin tamamlanmasıyla Mardin ve Şırnak 
arasında tam bir bağlantı sağlanarak hızlı, 
ekonomik ve kesintisiz bir ulaşım imkanı 
sağlanabilecek. Demiryolu hattı, hızlı tren 
geçişlerine olanak sağlayacak şekilde yük 
trenleri için saatte 120 kilometre, yolcu 
trenleri için ise saatte 160 kilometre tasarım 

hızına göre inşa edilecek. İstasyonlardaki 
ortalama duraklama süresi olarak 15’er dakika 
eklendiğinde, bir tren seferinin yaklaşık 81 
dakikada tamamlaması öngörülüyor.

Demiryolu projesi güzergahının değişik 
kesimlerinde, 7 viyadük, 8 tünel ve Cizre 
ile Silopi’de 2 yeni istasyon inşa edilecek. 
Bununla birlikte güzergah üzerinde 
karşı yönlerden gelen trenlerin geçişini 
sağlayacak 2 sayding (ana demiryoluna 
paralel demiryolu hattı) planlanıyor.

Hattın başlangıç noktası Nusaybin 
İstasyonu’nda tadilat ve yenileme çalışmaları 
yapılacak. İnşaat aşamasında projenin 
ilerleyişine göre en fazla 200, işletme 
aşamasında ise 70 personelin görev alması 
öngörülüyor.

Projenin işletme aşamasında kullanılacak 
olan vagon ve trenlerin bakım ve onarımları, 
işletmeci kuruluş tarafından belirlenecek 
zaman aralıklarında gerçekleştirilecek. 

General Directorate of Turkish 
State Railways (TCDD) started 
a railway transportation project 
from Nusaybin to Habur. 
According to environmental 
impact assessment report of 
Nusaybin-Cizre- Silopi- Habur 
railway project, it starts from 
Nusaybin station and reaches 
at Iraq. Total 8 km of tunnel 
will be constructed at different 
parts of the alignment.

8 km Tunnel in 
nusaybin-Habur 
railway ProjecT

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCCD) Genel Müdürlüğü, Nusaybin’i demiryoluyla Habur’a bağlayacak ulaştırma 
projesi için çalışmalara başladı. Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme 
raporuna göre, demiryolu, Nusaybin İstasyon çıkışından başlayacak ve  Cizre ve Silopi’ye yapılacak istasyonlardan geçerek 
Habur üzerinden Irak’a ulaşacak. Proje güzergahının değişik kesimlerinde 8 km uzunluğunda tünel yapılacak.
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Dünyanın En Eski  
2. MEtrosu 140 yaşınDa
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1875 yılında hizmete giren Karaköy-Beyoğlu Tüneli’nin 140’ıncı yılı 
kutlandı. Dünyanın en eski ikinci metrosu olma özelliği taşıyan 
Tünel Metrosu’nun 140’ıncı yılı İETT Genel Müdürü Mümin 

Kahveci, İETT yönetimi ve vatandaşların katılımıyla kutlandı. 

Eugene-Henri Gavand adlı bir Fransız mühendis 1867 yılında turistik 
bir gezi yapmak için İstanbul’a gelmiştir. Gavand bu gezisi sırasında, 
İstanbul’un iki önemli merkezi olan Galata ile Beyoğlu arasında çok 
sayıda insanın gidip geldiğini gözlemlemiştir. Gerçekten de, Galata’nın 
önemli bir mali ve ticari merkez olmasının yanında Beyoğlu da 
hareketli ve cazip bir eğlence yeridir. Galata’da İstanbul borsası, gümrük, 
çeşitli alanlarda işyerleri, mağazalar ve antrepolar bulunmaktadır. 
Beyoğlu’nda ise eğlence yerleri yanında, elçilikler, oteller ve ikametgâhlar 
mevcuttur.

Bir mühendis olması hasebiyle Gavand, insanları Galata ile Beyoğlu 
arasındaki yokuşu inip çıkmaktan kurtaracak bir yöntem düşünmüştür. 
Gavand’ın bulduğu çözüm şudur: Galata ile Beyoğlu arasında yapılacak 
asansör tipinde bir yer altı demiryolu ile insanları ve eşyaları taşımak 
mümkün olabilecektir. 1868 yılı Şubat’ında Tünel’in yapımına dair 
projesini Bâbıâli’ye sunmuş ve imtiyaz talebinde bulunmuştur. Gavand’ın 
teklif ettiği bu proje Şurayı Devlet’te müzakere edilmiş ve olumlu karar 
çıkması üzerine Abdülaziz Han’ın 10 Haziran 1869 tarihli fermanı ile 
kendisine imtiyaz verilmiştir.

Tünel inşaatı 1 Eylül 1871 tarihinde başlamıştır. Tünelin tamamlanmasıyla 
17 Ocak 1875’te gösterişli bir açılış töreni dzenlenmiş, ertesi gün de 
tünel halkın kullanımına açılmıştır. İstanbul’un iki önemli merkezi olan 
Galata ve Beyoğlu’nu birbirine bağlayan Tünel dünyanın ikinci metrosu 
olma özelliğini kazanmıştır.

Tünel’in boyu 555,80, çapı 6.70, yüksekliği ise 4.90metredir. Tünel’in 
içinden geçen demiryolunun uzunluğu ise 626 metredir. Demiryolu çift 
hat olarak yapılmıştır. Demiryolunun profili düz değildir. Galata tarafının 
başlangıcında oldukça hafif bir rampa vardır. Bunun nedeni vagonların 
daha sonraki yokuşu aşabilmeleri için yeterli hızı kazanmalarını 
sağlayabilmektir. Bu şekliyle demiryolu hattı parabolik bir görüntü 
vermektedir. Galata’da demiryolunun deniz seviyesinden yüksekliği 1.15 
metredir.  Beyoğlu istasyonunda ise bu yükseklik 62.70 metredir. 

The historic Istanbul tunnel, the worlds second oldest underground metro, is 140 
years old and serves to carry passengers between Karakoy and Beyoglu.

On June 10, 1869 Sultan Abdülaziz, the Ottoman Emperor, had granted the tunnel 
project for the heart of Istanbul and the Ottoman Empire. September 1, 1871 was set 
as construction start date of the tunnel. The opening ceremony was held on January 
17, 1875. A great ceremony was held on the occasion. Many statesmen participated 
in the ceremony. The next day, Tünel was presented to the service of the public on 
January 18, 1875.

Tünel, which connected two major centers, Karakoy and Beyoğlu, earned the 
distinction of being the world’s second subway. The length of Tünel is 555,80 meters, 
width is 6.70 meters and the height is 4.90 meters. The length of the railway inside is 
626 meters. It was built as a double track railway.

World’s second oldest subWay is 140 years old

Kaynak: www.iett.gov.tr

DÜNYANIN EN ESKİ TÜNELİ.indd   97 14.04.2015   01:58:45



Ocak - Şubat  2015 .  www.tunelder.org.tr

98 İnceleme - Analaysis

Tünel Teknolojisinde Yeni 
Bir devir Başladı

İsveç’te geliştirilen RockDrain 
teknolojisi, bugüne kadar görülmemiş 
yeni bir konseptle ortaya çıktı. 

Muadil ürünlere ve teknolojilere çok 
ciddi alternatif oluşturan RockDrain 
teknolojisi, su drenajı çözümü ve aynı 
zamanda yeni bir tünel inşaat tekniği 
olarak da kabul ediliyor. 

RockDrain teknolojisi İsveç’te iki 
firmanın ortak çalışması sonucunda 
geliştirildi. Piyasada o dönemde 
kullanılan drenaj çözümlerinin pahalı 
ve zahmetli olmasından yola çıkarak, 
daha kolay uygulanabilen, daha az 
zamanda ve daha düşük maliyetle 
drenaj çözümleri üretebilecek 
modelleri laboratuvar ortamında 
gerçekleştirilen testlerin ardından 

RockDrain technology 
developed in Sweden came to 
life with a bradnew concept 
never seen before. RockDrain 
technology, as being a serious 
competitor to the similar 
products, works as a tunnel 
construction technology and 
a solution to water drainage 
problems.

A New erA StArted 
iN tuNNeliNg 
techNolog

çok başarılı sonuçlar elde edildi ve 
üretime başlandı.

Teknolojinin en büyük destekçisi 
İsveç’te ulaştırmadan sorumlu bir 
kamu kurumu olan Trafikverket (The 
Swedish Transport Administration) 
oldu. Trafikverket öncelikle çok ciddi 
laboratuvar testleri yaptı. Daha sonra 
ise İsveç’te 1.8 km uzunluğundaki 
Kattleberg Tüneli’nin 180 metrelik 
kısmında RockDrain teknolojisini 
test etmeyi kabul etti. Tünel inşaatı 
sırasında gözlemci olarak projeyi takip 
eden IVL (İsveç Çevresel Araştırma 
Enstitüsü), 2013 yılının Ağustos ayında 
RockDrain teknolojisi hakkında çok 
kapsamlı bir rapor yayınladı. “LCA and 
LCC evaluation of RockDrain and a 
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conventional tunnel drainage system” 
adıyla yayınlanan rapor, IVL uzmanları 
tarafından hazırlandı.

Konvansiyonel tünel drenaj teknolojileri 
ile RockDrain teknolojisinin  binlerce  veri  
kullanılarak bilimsel karşılaştırılmasının 
yapıldığı bu raporda, RockDrain 
teknolojisi sayesinde %70 daha az 
katı atık ve %55 daha düşük maliyet 
elde etmeyi başardıkları anlatılıyor. 
Ayrıca RockDrain teknolojisinin diğer 
avantajları ve konunun detayları uzman 
gözüyle sunuluyor. 77 sayfalık raporda 
yer alan en çarpıcı tespit ise; bu projenin 
tamamında RockDrain teknolojisi 
kullanılması durumunda, beş milyon 
Avro’luk bir tasarruf sağlanabileceğine 
dair hesaplamaları. 

Trafikverket, Kattleberg Tüneli’nden 
sonra Hallandsas Tüneli Projesi’nde 
de RockDrain uygulaması yapmayı 
kabul etti. Hallandsas Tüneli’nde daha 
küçük bir alanda yapılan uygulamada, 
tam olarak Kattleberg Tüneli’nde elde 
edilen sonuçları teyid eder nitelikte. 
Kısaca daha düşük maliyetli ve daha 
çevreci bir teknoloji olması, RockDrain’e 
geleceğin drenaj teknolojisi olarak 
bakılmasına sebep oluyor. 
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Bugünlerde İsveç’te RockDrain 
teknolojisinin bundan sonraki projelerde 
yeni drenaj çözümü olarak kullanılması 
tartışılıyor. 

RockDrain Tünel Konsepti 

RockDrain tünel konsepti iki temel 
bileşenden oluşuyor; DrainNet plastik 
kanalı ve Solbruk-T özel püskürtme 
betonu. Kalıcı donatıdan sonra 
tünel yüzeyine tutturulan DrainNet 
plastik kanalının üzeri püskürtme 
betonu ile kapatılıyor. Daha sonra 
60 mm kalınlığında Solbruk-T 
betonu uygulanarak tünel inşaatı 
tamamlanıyor. 

DrainNet kanalı yarım silindirik rombus 
(baklava dilimi) şeklindedir. Birbirine 
bağlantılı kanallar, su drenajı için sayısız 
alternatif anlamına geliyor. Montajı 
oldukça kısa sürüyor ve uygulaması kolay. 
Beton yüzeyi üzerine düşeyde birbirine 
bağlantılı olacak şekilde monte ediliyor. 
Yatayda kanalların üst üste binmesi veya 
aralarında boşluklar kalması problem 
oluşturmuyor. Üzeri püskürtme beton ile 
kapatıldığı zaman, beton içinde drenaj 
amacıyla kullanılacak ince kanallar 
elde edilmiş oluyor. Beton içindeki 
kanallarda toplanan suyun ana drenaj 
hattına ulaşması için ihtiyacı olan tek 
şey yerçekimi. 

Fonksiyon Testi 

En son aşamada fonksiyon testi 
yapılarak kanalların işlevi test ediliyor. 
Fonksiyon testinde kullanılmak 
üzere tünel tavanında hazırlanan 
vanalardan basınçlı su pompalanarak, 
ana drenaj hattıyla DrainNet bağlantı 
noktalarında suyun tahliye edilmesi 
gözlenebiliyor. Bu özellikde sadece 
RockDrain teknolojisinde bulunan, 
tünel drenaj hattının tam olarak 
çalışmasını garantiye almak için 
geliştirilmiş bir mühendislik yaklaşımı. 

Solbruk-T Püskürtme Betonu

Solbruk-T püskürtme betonu özel olarak 
geliştirilmiş, suya, yangına, donmaya 
karşı dayanıklı bir ürün. Solbruk-T 
“su geçirmeyen beton” kavramının en 
başarılı örneğidir. Geri sıçrama (rebound) 
oranı oldukça düşük, püskürtme işlemi 
sırasındaki kayıp minimum seviyede 

tutuluyor. Beton sınıfı C25, özgül ağırlığı 
ise sadece 1800 kg/m3. Solbruk-T betonu 
yangına karşı dayanıklı olacak şekilde 
geliştirilmiş. 1200 C derecede yangına 
karşı 1 saat süreyle dayanım sağladığı 
test sonuçlarında görülebiliyor. 

RockDrain teknolojisi monolitik bir 
tünel drenaj sistemi. Montaj sırasında 
bağlantı elemanları kullanılmadığı 
için tünel içinde oluşabilecek itme ve 
çekme kuvvetlerinden etkilenmiyor. Bu 
özelliği hızlı tren projeleri açısından 
oldukça önemli. Kayaçları perdelemek 
yerine onlarla bütünlük oluşturacak 
şekilde dizayn edildiği için daha az 
tünel kesitine ihtiyaç duyuyor, ayrıca 
yangına karşı yüksek dayanım sağlıyor. 
Montajı oldukça kısa sürede yapılabilen 
sistemi uygulamak için uzman personel 
gerekmiyor. 

Bakım onarım aşamasında, hem 
problemli bölgelerin tespiti çok kolay, 
hem de onarım çok kısa sürede, kolaylıkla 
yapılabiliyor. Bu nedenle bakım onarım 
çalışmaları sırasında tünel uzun süreli 
trafiğe kapalı kalmadan – hatta kısmen 
kapatılarak - tamamlanabiliyor. 

Ortalama kullanım ömrü IVL tarafından 
120 yıl olarak kabul edilen teknoloji, 
diğer sistemlerle karşılaştırıldığı 
zaman, hem çok daha az bakım onarım 
gerektiriyor, hem de uzun yıllar hizmet 
edebilecek benzersiz tünel yapılarına 
imkan sağlıyor. Bu özellikleri ile tünelcilik 
sektörünün ihtiyaçlarına beklentilerin 
de üzerinde cevap verebiliyor. 

Kullanım Alanları

RockDrain teknolojisi karayolu tünelleri, 
trenyolu tünelleri ve metro tünellerinde 
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kullanılabiliyor. Ayrıca yüksek hızlı 
tren projeleri, teknolojinin en önemli 
uygulama alanları arasında yer alıyor. 
Bugüne kadar RockDrain teknolojisinin 
kullanıldığı ülkeler; İsveç, Norveç, 
Finlandiya, İngiltere, Yeni Zelanda ve 
Avustralya. 

Teknolojinin tünel yapıları dışında 
her türlü inşaatta uygulanması da 
mümkün. Suya dayanıklı beton ihtiyacı 
olan her türlü inşaat yapısında ve 
drenaj ihtiyacı olan projelerde, 
RockDrain teknolojisi ve Solbruk-T 
betonu çok avantajlı çözümler olarak 
kullanılabiliyor. 

Inovasyon ve Ar-Ge

RockDrain firması kendini innovasyon 
ve yenilikçi ürünler geliştirmeye adamış. 
Halihazırda firmanın Solbruk-T ile 
birlikte değişik inşaat yapılarında suya 
dayanıklı beton, hafif beton ve harçlardan 

oluşan ürün portföyü kullanıma hazır 
durumda. Bir taraftan da firmanın 
Ar-Ge çalışmaları hız kesmeden devam 
ediyor. Yapılan çalışmalar piyasaya 
yeni teknolojiler ve yeni ürünler olarak 
yansıtılıyor. Önümüzdeki dönemde 
RockDrain markası altında yeni beton, 

tünel ve inşaat ürünleri görmek şaşırtıcı 
olmayacaktır. RockDrain teknolojisinin 
Türkiye çözüm ortaklığı ise  izolasyon 
ve inşaat alanındaki öncülüğü ile bilinen 
Soil-ID firması oldu. Firma, Sakarya’da 
üretime başlama hazırlıklarında son 
gelmiştir. 
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İ stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 

Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay, 

Genel Müdür Yardımcısı Recep Hazır, Su 
Kaynak: www.iski.gov.tr

Melen Barajı ÇalışMaları DevaM eDiyor

İnşaat Daire Başkanı Necati Çalık ve Strateji 
Geliştirme Daire Başkanı Sadık Karabıyık’tan 
oluşan heyet ile birlikte Sakarya Terfi 
Merkezi’ni, Melen Terfi Merkezi’ni ve Melen 
Barajı inşaatını gezerek incelemelerde 
bulundu.

Gezide, ilk olarak, İstanbul’un su 
kaynaklarından olan Sakarya Nehri ve Melen 
Çayı’ndan Melen Sistemi’ne su alınmasını 
sağlayan Sakarya Terfi Merkezi ve Melen 
Terfi Merkezi’ne gidildi. Ardından Melen Baraj 
inşaatında da incelemelerde bulunularak 
program tamamlandı.

İstanbul’un uzun vadeli içme ve kullanma 
suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 
geliştirilen Melen Sistemi ile İstanbul’a ilk 
aşamada yılda 268 milyon m3 (8,5 m3/s), 3. 
aşama sonunda ise yılda 1.180 milyar m3 

su temin edilerek şehrin 2040 yılına kadar 
olan su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Melen 
Sistemi proje alanı genel olarak İstanbul il 
sınırları içinde bulunmakla beraber bölgesel 
olarak Düzce, Sakarya ve Kocaeli il sınırları 
içerisinde de yer almaktadır.

Derivasyon tünelleri 2 adet olmak üzere, sol 
sahilde inşa edilmiştir. Derivasyon tünelleri 
net 5,50 m çapında ve 150,00 m uzunluktadır. 
Ayrıca 2 adet enerji şaftı açılmıştır.

İsale tünelleri ise 2 adet olmak üzere 
sağ sahil yanında inşa edilmektedir. İsale 
tünelleri net 3,50 m çapında olup T1 tüneli 
428 metre uzunlukta T2 tüneliyse 403 metre 
uzunluğundadır. İsale tünelleri, derivasyon 
tünelleri ve enerji şaftları Eosen yaşlı filiş 
içerisinde açılmıştır.

Dr. Dursun Atilla Altay, general 
manager of Istanbul Water 
and Sewerage Administration, 
visited Sakarya and Melen Pump 
Stations and Melen Dam, and 
drew some information.

Melen DaM 
ConstruCtion 
Works are 
Continuing 
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TÜNELLERDE YANGIN VE 
DUMAN MODELLEMESİ
ABSTRACT
Modelling of fire and SMoke in 
TunnelS
in a fire engineering design for a smoke extraction system, the probable fire size and its 
variation with time, the quantity of smoke and the location of the fire are changing that 
have to be determined from a fire risk assessment of the system, taking into account the 
reasonable use of the system. 

Computational fluid dynamics (Cfd) techniques have been developed and applied by 
specialists for a number of years to analyze fire and smoke behavior. The advantage of the 
Cfd approach is that the complex physical interactions that appear in a fire can be modelled 
simultaneously and hence their relative influence on the total behavior understood.

Cfd model is a practical way of providing this understanding and basically, the effects of 
design parameters. Cfd program is faster, but it has the disadvantage that the operator does 
not initially know the restrictions, and so has to proceed with attention.
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Kavramsal Modeller
Mekanizmanın nasıl çalıştığını anlatan nitel planlardır.

Ölçek Modelleri
Ölçek modelleri genellikle inşaat mühendisli çalışmalarında, akışkanlar 
mekaniğinde ve yangın mühendisliği çalışmalarında kullanılır. Doğru 
verileri elde etmek için, doğru ölçekleme metodu seçilmelidir. 

Matematiksel Modeller
Genellikle, bir matematiksel model bir süreci tanımlayan denklemler 
serisinden meydana gelir. Eğer denklemler yeterince basitse, el hesabıyla 
da çözülebilir. Ancak; genelde bu hesaplar bu kadar kolay değildir. Bir 
bilgisayar vasıtasıyla hesaplamalar yapılır. Yangın modellemesi olarak 
bilinen hesaplamalar aslında “bilgisayar destekli yangın modelleesi” dir.

NEDEN YANGIN MODELLEMESİNE İHTİYAÇ DUYULUR?
• Yangın risk değerlendirmesi yapmak,
• Yangının genişlemesi ve şiddeti hakkında değerlendirme yapmak,
• Yangından korunma araç, gereçlerinin etkilerinin tahmini,
• İnsan tahliye prosedürleri ve güvenlik tekniklerinin geliştirilmesi,
• Yangın gelişimini değerlendirme ve araştırmalarını yapabilmek için 
yangın modellemesi yapılır. 

YANGIN MODELLERİ NE YAPAR?
Son 20 yılda yangın modellemesi konusunda büyük adımlar atıldı. 
Yangın karakteristiklerinin hesaplanmasının yanı sıra;
• Gaz ve yüzey sıcaklıkları 
• Gazların açıklıklardan akış oranları
• Yüzeylerde etkili ısı akıları
• Duman analizleri
• Zehirli gaz türlerinin oluşumu 
• Yapı elemanlarının mukavemet azalımı ve yapısal hataları
• Sulu söndürme sistemleri ve detektörlerinin aktivasyon zamanları gibi 
konular da büyük gelişim kaydedilmiştir. 

Bunlara ek olarak, yangın modelleri yapılarda insan tahliyesi için 
insanların davranış ve hareket kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak 
gerekli verileri elde etmemizi sağlar. 

Bilgisayarlı Yangın Modellemesi
Kapalı alanlarda meydana gelen yangınlar birçok karmaşık fiziksel ve 
kimyasal süreci içerir:
• Yangın zonunda yanma
• Yangın ve dumanından gelen radyasyon
• Duvarlardan ve ortamdaki üst tabakadan taşınım ve radyasyon ile ısı 
transferi 
• Ortamdaki havalandırmalar ve duman atımı
• Duvar boyunca akışlarda sürtünme kaybı hesapları

Kompartıman yangın modelleri iki ana gruba ayrılır:
• Zon (zone) modelleri
• Alan (field) modelleri 
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Şekil 1: Tünelde bir yangın anında alev, duman ve tünel yapı elemanları arasındaki ısı transferi haritası

Şekil 2: Tünelde tutuşma ve yangın esnasında sıcak ve soğuk duman katmanlarının görünüşü

Şekil 3: Bir kompartıman alanında duman hareketi

Zon Modelleri

Kapalı alanlarda oluşan birçok yangın, 
kontrolsüz büyüme ve bunu takip eden 
olaylardan meydana gelir. Bir tutuşma kaynağı 
yakıtla temasa geçer. Tutuşma dumansız 
şekilde seyredebilir, kendi kendine sönebilir, 
büyümeye devam edebilir veya kısa bir 
süreliğine dumansız yandıktan sonra kendi 
kendine sönebilir. Eğer tutuşma, kendi kendine 
yanabilecek noktaya gelirse, ısı tavana doğru 
duman bulutu içerisinde yükselir. Bu süreçte 
ısınmış gazlar, ortamdaki havadan daha düşük 
bir yoğunluğa ulaşır.  Duman bulutunun 
içindeki türbülanslı karışım, daha soğuk olan 
ortam havasına nüfuz eder. Eğer duman bulutu 
tavana ulaşacak kadar güçlüyse, ısınmış hava, 

üst katmana eklenir. Bu üst katman zamanla 
odayı doldurur, yangın büyüdükçe katmanın 
yüksekliği aşağıya doğru artar. Eğer kapalı 
alanda havalandırmalar aktif durumda ise (ör; 
açık kapı veya pencere), üst katmandaki gazlar 
kapalı alanda dışarı atılır. 

Kompartıman birkaç zona ayrılır:

• Yangın zonu
• Duman bulutu
• Sıcak gaz zonu veya üst katman 
kompartımanı
• Ortam zonu veya alt katman kompartımanı
• Dış ortam zonu

Her bir zon tamamen, uniform sıcaklık ve 

gaz yoğunluğuyla hesaba katılır.  Ampirik 
denklemler duman bulutunun karışım ve 
eklenme miktarını tanımlamak için kullanılır. 

Bilgisayar programı sayesinde yangın gelişimi ve 
duman yayılımları hesaplanır. Bu programlardan 
birisi de CFAST’tir. CFAST, yangın esnasında bir 
yapıdaki tüm kompartımanlardaki yangından 
dolayı çıkan gazların sıcaklığını ve duman 
yayılımlarını hesaplamada kullanılan iki zonlu 
bir yangın modelleme programıdır. Her bir 
kompartımanda iki farklı gaz tabakası oluşur. 
Bunlar, sıcak üst tabaka ve soğuk alt tabakadır. 

Kullanılan bazı Zon modelleme programları: 
CFAST, MAGIC, ASET, FIRE-MD, FASTlight, 
Smokepro

Alan Modelleri:

Alan modelleri, yangınla uyumlu akışkanlar 
dinamiği (CFD) bilgisayar programlarıdır. CFD 
bilgisayar programları üç boyutlu hücrelere, 
kontrol hacimlerine veya her bir kontrol hacmi 
için ısı, kütle, moment korunumlarını sağlayacak 
denklem çözümleri konularına ayrılır.

Makale – Article
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Şekil 4: Bir tünel geometrisi

Şekil 6: Bir tünel yangınında sıcaklık (°C), zaman (dakika) ve yangından uzaklık (metre) ilişkisi

Şekil 7: Yangının su sisi ile söndürülmesi

Şekil 8:Bir kompartıman alanının modellemesi ve sıcaklık gösterimi

Şekil 9: Bir kapalı alan yangınında FDS programı ile ortamdaki 
sıcaklıkların (°C) gösterimi.Şekil 5: Bir FDS analizinde dumanın bina açıklıklarından 

yükselmesinin görünüşü.

Modelleme için öncelikle tünelin geometrisi 
(enine kesit görünümü) ve sınır koşulları 
oluşturulur. Tünelin uzunluğu, tünelde 
yangının etkileyeceği bölge ve tünelin 
gerçek uzunluğuna göre modellenir. Uzun bir 
tünelde kısa bir kesit oluşturulabilir, ancak 
sınır koşullarını çok iyi tanımlamak gerekir. 
Kısa bir tünelde ise duman katmanı çok süre 
geçmeden çıkışlara ulaşır ve sonuçlar buna 
göre değerlendirilir. Sınır koşulları çıkışların 
ve havalandırma şaftlarının özelliklerine göz 
önünde bulundurarak oluşturulur. 

Tünellerde CFD analizi “en kötü senaryo” 
düşünülerek yapılır. Analiz, zaman bağlı 
olarak veya zamandan bağımsız olarak 
gerçekleştirilebilir. 

Alan modelleri 100,000 veya daha fazla zona 

ihtiyaç duyar. Alan modelleri akışı (hızı), sıcaklığı 

ve türlerin yoğunluğunu her bir zon için tahmin 

edebilirken, zon modelleri sadece ortalama üst 

katman sıcaklığını veya türlerin (duman, ısınmış 

hava vs.) yoğunluğunu tahmin edebilir.

Zon ve alan modelleme uygulamalarında 
istendiğinde ortama sprinkler sistemi 
ve çeşitli duman dedektörleri de 
dahil edilerek yangının söndürülmesi 
üzerinde ısı transferi analizleri yapılabilir.   

Kısacası;

Alan modelleri esas olarak, kütle, moment ve 
enerji korunumunu 3 boyutlu grid sisteminde 
çözümler.  

Daha yüksek tahmin doğruluğu ve senaryoyu 
daha yüksek gerçekleştirme potansiyeli sağlar. 
Kullanımı daha zordur. (yüksek seviyede 
kullanıcı kabiliyeti gerektirir.)
Hesaplanmayan her bir karakter kesin olarak 
not edilmelidir:

• Küçük alevlerden dolayı tutuşan objeler
• Yangının yüzeyler üzerinde yayılımı
• Yangının gerçek boyutu ve bu gerçek yanın 
boyutunu açığa çıkardığı toplam ısı oranı

Bu durum trenin iki istasyona da, haliyle 
istasyonlardaki fanlara en uzak olduğu durum 
için, ya da tünel eğitiminin en fazla olduğu 
durum için ya da varsa makas bölgelerinde 
yangının çıkması durumu için tanımlanır. 
Yapılan analizler ile oluşturulan her grid 
noktasında hız, sıcaklık, basınç ve duman 
yoğunluğu değerleri öğrenilebilir. Bu değerler 
incelenirken yolcuların tahliyesi esnasında 
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yolcuların sıcak dumana maruz kalıp kalmadıkları ve tünel içerisindeki 
hız büyüklükleri bakılan en önemli parametrelerdir.

Yangın sonucu oluşan yüksek sıcaklığının etkisi ile duman hafifler ve tünel 
tavanına doğru yükselir. Fanların çalışma yönü ve tünelin eğimi, dumanın 
hangi yöne doğru gideceğini belirleyecek unsur haline gelir. Tahliye 
yönünün aksi yönünde çalıştırılan fanlar yeterince güçlü değillerse, 
tüneldeki toplam basınç kaybını yenemeyecekler ve oluşturdukları debi, 
sıcak dumanı tahliye etmeyi başaramayacaktır.

CFD modeli ile Zon modeli karşılaştırıldığında, CFD ile daha çok veri elde 
ederek daha detaylı bir uygulama yapmak mümkündür. Zon modelinde 
daha sınırlı ölçüde uygulamalar yapılabilir.  

Alan modellemesinde kullanılan bazı CFD uygulamaları şunlardır: FDS, 
JASMINE, FLUENT, CFX, SPLASH, UNDSAFE

Şekil 10: Bir yangın anında tünelin belli bir kesitinde ısı transferi haritası ve dumanın zamana 
bağlı olarak yayılımı (hızı) ve görünüşü.

Şekil 12: FLUENT programında bir alan modelleme örneği.

Şekil 11: Tünel yapı elemanlarının yangın sırasında mekanik davranışları

CFD analizleri sayesinde tünellerde;

- Isı ve duman yayılımları

- Kirli havanın/zehirli gazların dağılımı ve yoğunluğu

- Duman atımı sağlayan elemanların verimlilikleri

- Rüzgar etkilerinin hesaplanması/çalışmaları

Makale – Article
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Uç AşınmAsının Delik Delme Hızı ÜzerinDeki 

1 GİRİŞ

A çık işletmelerde kazı amaçlı deliklerin delinmesi, maden veya 
su arama amaçlı sondaj deliklerinin açılması, metro, karayolu, 
kanalizasyon tünellerini açma, vb. birçok alanda delik delme 

çalışmaları yapılır. Yine, yeraltı kömür madenciliğinde hazırlık amaçlı 
sürülen galerilerin açılmasında delikler delinir ve patlatma yapılarak 
ilerleme sağlanır. Üretim çalışmalarına bir an önce geçilebilmesi bu 
işlerin mümkün olduğunca hızlı ve ekonomik olarak yürütülmesine 
bağlıdır. 

Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda halen birçok galeride klasik delme-
patlatma yöntemi uygulanarak hazırlıklar sürdürülmektedir. Delikler 
çoğunlukla elektro-hidrolik delicilerle delinmekte ve patlatma sonrası 

Şekil 1. Balta ağızlı ve buton tipi uçlar (Akçın vd., 2009)

ÖZET
Bu çalışmada, TTK Kozlu müessesesinde çalışan bir elektro-
hidrolik deliciye balta ağızlı ve buton tipi uçlar monte edilmiştir. 
Her iki uç ile kumtaşı ve konglomera formasyonlarında 
belirli uzunluklarda delikler delinmiş ve uçların delme hızları 
ölçülerek aralarında karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca, delicinin 
çalıştığı galeriden örnekler alınmış ve tek eksenli basınç 
dayanımı ve aşındırıcılık özellikleri belirlenmiştir. Buna göre 
delme hızı ile kayacın dayanım ve aşındırıcılık özelikleri 
üzerinde değerlendirmeler yapılmış ve performansı en yüksek 
olan uç bulunmuştur.

ABSTRACT
In this study, the bits in axe-blade (chisel) shape and button 
type were mounted on an electro-hydraulic driller working 
at TTK Kozlu mine. A number of holes in definite length 
were drilled by using both types of bits in sandstone and 
conglomerate formations and a comparison between 
the bit performances was done by measuring the drilling 
(penetration) rates. In addition, samples were collected from 
the drift where the driller works and the uniaxial compressive 
strength and abrasivity properties of them were determined. 
Thus, evaluations related to drilling rate, strength and 
abrasivity properties were carried out and the bit having the 
best performance was determined. 

O. Su

Bülent ecevit üniversitesi,  
ZMYO, Madencilik ve Maden ÇıkarMa BölüMü

n.a. akÇın, O. Yaralı

Bülent ecevit üniversitesi, 
Maden Mühendisliği BölüMü

ortaya çıkan pasa yine elektro-hidrolik yükleyicilerle hızlı bir şekilde 
temizlenmektedir. Dolayısıyla deliklerin hızlı bir şekilde delinmesi galeri 
ilerlemesinde oldukça etkin bir rol oynamaktadır. 

Galeri ilerlemelerinde genellikle 110° tepe açılı balta ağızlı uçların 
kullanıldığı martoperfaratör veya buton tipi uçların kullanıldığı 
delicilerden yararlanılır. Her iki ucun genel görünümü Şekil 1’de 
verilmiştir. Balta ağızlı uçlar geçmişi oldukça eski olup “x” ve haç 
şeklinde değişik türlerde de üretilmektedirler. Daha çok darbe ile 
çalışan delicilerde kullanılırlar. Bu uçardaki en önemli problem uçların 
bilenmesidir. Buna karşın buton tipi uçlar günümüzde tünelcilik ve 
madencilikte oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. İhtiyaca bağlı 
olarak butonlar küresel, konik veya sivri olmak üzere değişik türlerde ve 
özelliklerde imal edilirler. Uçlar rodlara veya burgulara monte edilerek 
bir şank (adaptör) ile birlikte delici makinenin boomuna yerleştirilirler. 
Buton uçların sayısı, yerleşim düzeni kullanılacağı yere ve ucun çapına 
göre belirlenir (Akçın vd., 2009).

etkisinin incelenmesi

InvesTIgATIon of THe effecTs of BIT WeAr on 
DrIllIng rATe

Kayaçların dayanım ve aşındırıcılık özellikleri delicilerin performansını 
yakından etkiler. Bu özellikler kullanılan ucun ve burgunun ömrünü 
belirlemektedir. Bu nedenle formasyonda makine performansının 
optimize edilmesi için uygun bir delik delme yöntemi, uç seçimi ve 
tasarımının yapılması gereklidir. Bu sayede delme hızları arttırılır ve 
harcanan enerji de azaltılabilir.

Bu çalışmada, buton ve balta ağızlı uçların kayacın aşındırıcılığına bağlı 
olarak delik delme hızları karşılaştırılmış ve performansı en iyi olan uç 
seçimi yapılmıştır. 
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Şekil 2. Yeraltında kullanılan tekerlekli delici (Hidrill, 2013)

Şekil 3. Balta ağızlı uçlar (Su ve Yaralı, 2010)

2 DELME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Delici makinalar döner, darbeli ve her ikisinin karışımı olan döner-
darbeli sistemler olarak sınıflandırılırlar (Şek. 2). Uygulanan yöntem ne 
olursa olsun delme hızını başta kayaç ve makineye bağlı parametreler 
ve işletme koşullarından kaynaklanan diğer etkenler etkiler.

Kayacın aşındırıcılığı, dayanımı, süreksizlik ve bünyesindeki çatlakları, 
mineralojik yapısı, kırılganlığı; delinebilirliği ve delme performansını 
önemli derecede etkilemektedir. Yumuşak ve gevrek formasyonlarda 
delme hızı oldukça yüksek olabilirken, sert formasyonlarda nispeten 
daha yavaştır. Süreksizliklerin (çatlak, fay, kırık) sayısı arttıkça delik 
delme işlemi daha da zorlaşır. Yine, kayacın sertliği ve aşındırıcılığı 
delme hızı üzerinde önemli bir rol oynar. 

Yüksek sertlik ve aşındırıcı özellikteki kayaçlarda delme hızı yavaş 
olacağı için ağır darbeli deliciler, orta dayanımlı kayaçlar için orta 
ağırlıktaki darbeli veya ağır döner deliciler, aşındırıcı ve gevrek 
kayaçlar için hafif darbeli deliciler veya döner delici makinalar 
kullanılır (Köse vd., 2001).

Diğer taraftan, delici makine ve monte edilen uca bağlı özellikler 
de delme hızını etkilemektedir. Başta delici makinanın gücü olmak 
üzere, seçilecek uç türü, ucun çapı, dönme hızı-tork miktarı-devir 
sayısı (döner delik delme için), darbe enerjisi (darbeli delik delme 
için), baskı kuvveti, vd. tüm parametreler delici performansı ile 
yakından ilişkilidir. Delme işlemi sırasında tüm bu parametrelerin 
optimize edilerek en iyi performansta deliklerin delinmesi ve uç 
ömrünün mümkün olduğunca uzun tutulması sağlanmalıdır. Bununla 
birlikte delme sırasında oluşan kırıntıların da uygulanacak olan 
su basıncı ile aralıksız olarak temizlenmesi delme performansını 
arttıracaktır.

Bu sayılan faktörler delme hızını kontrol etmede oldukça önemli 
olurken, makinenin hidrolik, basınçlı hava debisi ve soğutma 
sisteminde sağlanan gelişmeler ile de yeni nesil makinelerin 
performansında %50’ye kadar tasarruf sağlanmakta ve bu sayede 
delici ekipmanların birim maliyetleri düşürülmekte ve en önemlisi 
delme kalitesinde artış sağlanmaktadır (Kantarcı ve Buyurgan, 
2013).

Deliciyi kullanan operatörün ve kazı ekibinin tecrübesi, makinanın 
çalıştığı ortam ve manevra kabiliyeti, havalandırma koşulları da 
makine performansını etkileyen çevresel koşullar olarak göz önüne 
alınır. 

3 ARAZİDE DELİK DELME ÇALIŞMALARI

TTK Kozlu müessesesi -560 kodunda çalışan bir E-H delici 
kullanılarak delik delme çalışmaları yürütülmüştür. Bu amaçla 
martoperfaratörlerde kullanılan balta ağızlı uçlar ile halen endüstride 
yaygın olarak kullanılan buton tipi uçlar kullanılmıştır.

TTK’da  galeri ilerlemelerinde kullanılan martoperfaratörlerde 
110° tepe açısına sahip tungsten karpid uçlar kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada bu uçlardan 105° ve 120°’lik tepe açısına sahip yeni 
uçlar tasarlanmış ve böylece üç ayrı tepe açılı balta ağızlı uçlar elde 
edilmiştir (Şek. 3).

Normal şartlarda martoperfaratörlerde kullanılan bu uçlar TTK 
atölyelerinde 2,6 - 3,0 m uzunluğundaki monoblok burgulara 
kaynak yapılmış ve böylece E-H delicilerde kullanılabilir hale 
getirilmiştir. 

Ayrıca burguları delici üzerine monte edilmesini sağlayan özel 
şanklar imal edilmiştir. 

E-H delicinin baskı kuvveti 50 bar olarak ayarlanmıştır. Bu kuvvet 
belirli bir seviyenin üzerinde delme hızını azaltan yönde bir etki 
gösterdiği için tüm arazi çalışmaları boyunca değiştirilmeksizin 
sabitlenmiştir.  Buna karşın, hem delik içindeki kırıntıların çok fazla 
ufalanma olmaksızın hızlı bir şekilde temizlenmesi ve hem de ucun 
aşırı ısınmasını önlemek amacıyla delikler sulu olarak delinmektedir. 
Bu bağlamda delik çapına ve delme hızına bağlı olarak makinenin 
su basıncı da 7-8 bar seviyelerinde sabitlenmiştir.

Makineye bağlı parametreler optimize edildikten sonra öncelikle 
105° tepe açılı balta ağızlı uç deliciye yerleştirilmiş ve kumtaşında 
49 adet delik delinmiştir. Yine aynı formasyonda 110° ve 120°’lik 
balta ağızlı uçlarla ve 42 mm çaplı buton tipi uçlarla aynı işlem 
farklı zamanlarda tekrarlanmıştır. Delikler delinirken kronometre 
ile delme süresi kayıt edilmiş ve delme sonrası delik boyu 
şeritmetre ile ölçülmüştür. Buna göre her uç için delme hızları 
hesaplanmıştır. 

Aynı çalışmalar konglomera formasyonunda da tekrar edilmiştir. Bu 
çerçevede delik uzunluklarına bağlı olarak hesaplanan ortalama 
delme hızları Çizelge 1’de verilmiştir.

Makina delik delmeye başladıktan sonra çektiği akım pens-
ampermetre ile ölçülmüş ve yaklaşık 65 A civarında olduğu kayıt 
edilmiştir. Buna göre 550 V’luk şebeke gerilimiyle çalışan delicinin 
yaklaşık 36 kW güç harcadığı hesaplanmıştır. Her beş delikte 
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Çizelge 1. Delme çalışmalarından elde edilen sonuçlar

Çizelge 2. Kayaçların dayanım ve aşındırıcılık özellikleri

bir uçlardaki aşınma kontrol edilmiş ve uç açıları ile uç çapları 
ölçülmüştür.  

Arazi çalışmalarının yanı sıra arından alınan blok örneklerin tek 
eksenli basınç dayanımı ve aşındırıcılık özellikleri belirlenmiştir (Çiz. 
2). Bu bağlamda laboratuvarda Norveç aşınma, uç aşınma ve Cerchar 
aşınma indeksi deneyleri yürütülmüştür.

Çizelge 1’den görüleceği üzere bazı uçlarla fazla delik delinirken, 
bazılarında ise oldukça az delik delinebilmiştir. Özellikle konglomera 
formasyonunda 105° ve 120°’lik uçlarla delikler delinirken kırılmalar 
oluşmuştur (Şek. 4). Yine aynı formasyonda 110° açılı uçla 46 delik 
delinmiş ve delme hızı 2,37 cm/sn olarak belirlenmiştir. Uç üzerinde 
meydana gelen aşınma ise Şekil 5’te gösterilmiştir. Diğer taraftan 
buton tipi uçla 65 delik delinebilirken ilerleme hızı da 2,58 cm/sn 
olduğu görülmüştür. Şekil 5’te gösterildiği üzere 110° tepe açılı ucun 

Şekil 4. Konglomera formasyonunda 105° ve 120°’lik uçlarda meydana gelen kırılma

Şekil 5. Konglomera formasyonunda 110°’lik uçta meydana gelen aşınma

erken aşındığı ve delme hızının buton tipi uca göre düşük olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre halen martoperfaratörlerde kullanılan 
110° açılı balta ağızlı uçların performansının 105° ve 120° açılı 
uçlardan daha iyi olduğu, ancak buton tipi uçların ise performansının 
balta ağızlı uçlardan da iyi olduğu söylenebilir. Bu durum yine 
kumtaşı formasyonunda elde edilen sonuçlardan da görülmektedir. 

Çizelge 2’deki değerler incelendiğinde uç aşınmasının kumtaşı için 
düşük, konglomera için yüksek olduğu saptanmıştır. Bunun temel 
sebebinin konglomera içindeki çakıl çimentolanma derecesinin yüksek 
ve silis miktarının %70 civarında olmasından kaynaklanmaktadır. Arazi 
çalışmalarında karşılaşılan uçlardaki aşınma durumu laboratuvar 
çalışmalarıyla da paralellik göstermiştir. 
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Şekil 6. Kumtaşı formasyonu delik delme ölçüm sonuçları

Şekil 7. Konglomera formasyonu delik delme ölçüm sonuçları

4 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeraltında farklı zamanlara yürütülen delik delme işleri sırasında 
hem deliklerin uzunluğu ve hem de delme süreleri ölçülmüştür. 
Yapılan ölçümlerin sonuçları kayaçların dayanım ve aşındırıcılık 
özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre her bir uçla delinen 
delik sayılarına bağlı olarak delme mesafeleri ve delme 
süreleri ile ilgili elde edilen grafikler Şekil 6-7’de verilmiştir. 
Şekil 6’de verilen grafik incelendiğinde, kumtaşı formasyonunda 
105° tepe açılı uçlarla 150-160 cm uzunluğuna kadar olan 
delikler yaklaşık 1,5 dk’da delinebilmiştir.  Buna karşın, 110° 
ve 120°’lik uçlarla delinen delik boyları diğer uçlara göre biraz 
daha kısa kalmıştır. Buton tipi uçlarla ise genellikle 150 cm’den 
uzun deliklerin delindiği gözlemlenirken harcanan sürenin 
daha kısa olduğu (≈1 dk.) görülmüştür. Kumtaşı formasyonunun 
dayanımı konglomera formasyonuna göre yüksek olmasına rağmen 
aşındırıcılık özelliklerinin düşük olmasından dolayı oldukça fazla 
sayıda (160 adet) delik delinmiştir. Ancak, aşındırıcılığın önemli 
bir etkisi uçlar üzerinde net olarak görülmüş ve bu nedenle delme 
hızları genellikle 2 cm/sn’nin altında kalmıştır.

Diğer taraftan konglomera formasyonunun aşındırıcılığının yüksek 
olmasından dolayı bazı uçlarda kırılma ve erken aşınma görülmüştür. 
Bu durum delik delme işini zorlaştırmış ve 105°-120°’lik uçlarla 
yeterli sayıda delik delinememiştir (Şek. 7). Dayanımın düşük 
olmasından dolayı oldukça uzun delikler (≈190 cm) delinebilirken, 
aşınmanın yüksek olmasından dolayı kumtaşı formayonuna göre 
daha az sayıda delik delinebilmiştir (120 adet). Buna karşın, kayacın 
dayanım ve kolay delinebilirliğinin bir etkisi olarak tüm uçlarla 
yüksek delme hızları ( > 2 cm/sn) elde edilmiştir. 

Ayrıca, buton tipi uçlarla konglomerada yaklaşık 190 cm uzunluğunda 
oldukça fazla delik delinmiş ve delme sürelerinin hemen hemen 
kumtaşı formasyonundaki daha kısa delik boyları (≈150 cm) için 
harcanan süreye (1-1,5 dk) eşdeğer olduğu görülmüştür. Bu durum 
aşındırıcılığın etkisini net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

5 SONUÇLAR

TTK Kozlu müessesesinde çalışan bir deliciye 105°, 110° ve 120°’ lik 
üç farklı uç açısında imal edilmiş olan balta ağızlı uçlar ve buton tipi 
uçlar yerleştirilerek delik delme çalışmaları yürütülmüş ve arazide 
yapılan çalışmalar laboratuvar çalışmalarıyla desteklenmiştir. 

Buna göre, kayacın dayanım ve aşındırıcılığının delme hızı ile 
yakından ilişkili olduğu, ancak aşındırıcılığın delici makine 
performansında daha etkili önem taşıdığı belirlenmiştir. 

Diğer taraftan buton tipi uçların performansının balta ağızlı 
uçlardan daha yüksek olduğu gözlemlenmiş, bu da halen TTK’daki 
galeri sürülmesinde uygulanan delme-patlatma yönteminde 
mevcut buton tipi uçların kullanılmasına devam edilmesi gerektiği 
sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Bununla birlikte, üç farklı uç açısına sahip balta ağızlı uçlar arasında, 
delme hızı en yüksek olan 110° tepe açılı uç olduğu görülmüştür. 
Dolayısı ile bu uçların da martoperfaratörlerde kullanılmaya devam 
edilebileceği bulunmuştur.

TEŞEKKÜR

Yazarlar, TTK Kozlu Müessesesi’nde araştırma yapılmasına olanak 
tanıyan TTK Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eder.
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Association of Turkish Building 
Material Producers (IMSAD, 
Turkey) lead the way through 
the first building material 
index. From now on, industrial 
activities, thrust index and future 
expectations will be published 
monthly. Association will provide 
all the developments, trends, and 
regular information flow monthly.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD), bir ilke 
imza atarak Türkiye’nin ilk İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Endeksi’ni 
yayınlamaya başladı. İnşaat Malzemesi 
Sanayi Endeksi ile Türkiye’de inşaat 
malzemesi sanayi faaliyetleri, güven 
ve gelecek beklentileri bundan 
böyle sektörde ilk kez aylık olarak 
ölçülecek. Türkiye İMSAD tarafından 
her ay periyodik olarak yayınlanacak 
olan endeks çalışması ile artık inşaat 
malzemesi sanayindeki tüm gelişmeler 
ve eğilimler, sürekli ve düzenli bilgi 
akışı ile izlenecek.AssociAtion of 

turkish Building 
MAteriAl Producers 
PuBlished the first 
Building MAteriAls 
industriAl index

Türkiye iMSAD SekTörün ilk inşAAT MAlzeMeSi 
SAnAyi enDekSi’ni yAyınlAMAyA BAşlADı

İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi Ocak 
2015 verilerine göre, önümüzdeki 3 
ayda işlerin durağan olacağı sinyalini 

veren inşaat malzemesi sanayicileri, 
bu beklentiye rağmen yatırımlarını 
ve üretimlerini artırmayı planlıyor. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde sanayicilerin, 
ekonominin geleceğine ilişkin ‘temkinli 
ancak iyimser’ bir yaklaşım içinde 
oldukları görülüyor.

İnşaat malzemeleri sanayinin 2014 
yılında 52,3 milyar doları iç pazar ve 
21,3 milyar doları ihracat ile birlikte 
73,6 milyar dolar tutarında bir büyüklüğe 
ulaştığını belirten Türkiye İMSAD Başkanı 

belirlenen İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Bileşik Endeksi’nin altında; Faaliyet, 
Güven ve Beklenti endeksi olmak üzere 
üç ayrı endekste inceleniyor.

Türkiye İMSAD Danışmanı ve Ekonomik 
Stratejik Araştırmalar Şirketi Başkanı 
Dr. Can Gürlesel tarafından hazırlık 
çalışması 15 ayda tamamlanan ‘İnşaat 
Malzemesi Sanayi Endeksi’, inşaat 
malzemeleri sanayinde, alt sektörleri 
ağırlıkları itibariyle temsil eden 100 
firmayla yapılan aylık anket metodu 
ile hazırlanıyor. Üretim ve ihracat 
kapasiteleriyle sektörü en iyi şekilde 
temsil eden örnekleme ile oluşturulan 
100 firmayla, 15 ay süresince yürütülen 
anketler sonucunda, 2013 yılı Ağustos 
ayı başlangıç kabul edilerek, zincir 
endeksler hesaplandı. 

Bileşik Endeks’te Yön Aşağıya Çevrildi

Dr. Can Gürlesel’in verdiği bilgiye 

Dündar Yetişener, “İnşaat Malzemesi 
Sanayi Endeksi’ni hazırlamaktaki 
amacımız, Türkiye ekonomisinde ve imalat 
sanayinde önemli bir paya sahip olan 
inşaat malzemeleri alanındaki gelişmeleri 
ve beklentileri yakından izlemek, böylece 
sektörün içinde ve dışındaki tüm aktörler 
ile ekonomi yönetimine yol gösterici 
veriler sunmaktır. Sürekli ve düzenli 
bilgi akışıyla sektörün nabzı tutmak ve 
geleceğe yönelik projeksiyonlara, bu 
veriler ışığında doğru yön verilmesini 
sağlamaktır” dedi.

Nasıl Hazırlandı?

İnşaat malzemesi sanayindeki eğilimler; 
Üretim, İhracat, Yatırımlar, Tahsilat Hızı, 
Ekonomiye İlişkin Beklentiler, Yurtiçi 
Satış Fiyatları, Yurtdışı Siparişlerdeki 
Gelişmeler ile İnşaat Sektörüne Duyulan 
Güven’e kadar, 24 alt göstergede izleniyor. 
Sektördeki gelişmeler; ana endeks olarak 
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TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ OCAK 2015

göre, Ağustos 2013 ayının 100 temel 
alındığı İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Bileşik Endeksi, 2013 yılı Aralık ayını 
102,3 puandan kapatırken, 2014 yılı 
Mayıs ayında 106,8 puana çıkarak yılın 
zirvesini yaptı. Daha sonra kademeli 
olarak gerileme eğilimine giren Bileşik 
Endeks 2014 yılını, bir önceki yılın 
sadece 1,3 puan üzerinde bir artışla ve 
103,6 puandan kapattı. İnşaat Malzemesi 
Sanayi Bileşik Endeksi’ndeki bu gerileme, 
inşaat sektörü ve ekonomideki yavaşlama 
ile de paralellik gösterdi.

Beklenti ve Güven İyileşirse, Sanayi 
Faaliyetleri Hızlanacak

İnşaat Malzemeleri Sanayi Faaliyet 
Endeksi ise 2014’te yıllık bazda yüzde 
12,7 artış gösterdi. Faaliyet Endeksi’nde 
yaşanan bu artış, inşaat malzemesi 
sanayinde cari fiyatlarla yüzde 11-12 
arasında gerçekleşen yıllık büyümeyi 
de yansıtıyor. Yılın ikinci yarısında 
yavaşlayan Faaliyet Endeksi’nde 2014 
Aralık ayında sınırlı ölçüde gerileme 

olduğu görülüyor. İnşaat malzemeleri 
sanayinin yurtiçi satışları ve cirolarında 
daha hızlı artışlar yaşanırken, ihracatta 
durağanlaşma dikkati çekiyor. 

Tahsilat Hızı’nda Dikkati Çeken Gerileme 

İnşaat malzemeleri sanayinde Faaliyet 
Endeksi içinde ölçülen Tahsilat Hızı’nın 
ise 2014 Nisan-Mayıs ayından itibaren 
gerilediği görülüyor. İşlerde yavaşlama 
ve Merkez Bankası’nın sıkı para politikası 
vadeleri uzatırken, tahsilat hızını da 
azalttığı yönünde bir gelişme izleniyor.  

Güven Endeksi Neden Geriledi? 

İnşaat Malzemesi Sanayi Güven Endeksi 
verileri; ekonomiye, inşaat ve inşaat 
malzemesi sanayi ile iç ve dış pazarın 
genel gidişatına ilişkin güvenin de 
azaldığını gösteriyor. 2014 Mart ayında 
102,3 puan olan Güven Endeksi’nin Aralık 
ayına gelindiğinde 99,3’e gerilediği dikkati 
çekiyor. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler ile 
sektörle ilgili yaşanan tartışmalar gibi 

dış ortam etkilerinin, sektörde güveni 
etkilediği değerlendirmesi yapılıyor. 

Önümüzdeki 3 Ayda İşlerin Durağan 
Olacağı Sinyali 

İnşaat Malzemesi Sanayi Beklenti Endeksi 
değerlendirildiğinde ise önümüzdeki üç 
aya ilişkin olarak Türkiye ekonomisi ile 
inşaat malzemeleri sanayine ilişkin olumlu 
beklentilerde gerileme dikkati çekiyor. Yine 
önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi 
sipariş beklentilerinin de mevsimsellikle 
birlikte azaldığı yönünde bir seyir gözleniyor. 
İhracat siparişleri beklentisi ise göreceli 
olarak daha iyimser seyrediyor. 

İnşaat Malzemesi Sanayi Beklenti Endeksi, 
önümüzdeki üç ay içinde inşaat malzemeleri 
sanayinde işlerin göreceli olarak durağan 
geçeceği sinyalini veriyor. Buna karşın 
firmaların yatırımlarını ve üretimlerini 
artırma eğiliminde olduğu ve sektöre ve 
ekonomiye ilişkin temkinli iyimserliğini 
koruduğu yönünde bir yaklaşım dikkati 
çekiyor.  
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Tünel kazı işlerini inşaat firmaları yapar, 
ancak Delme ve Patlatma çok farklı bir 
deneyimdir, farklı bir eğitim ister, delme 

patlatmanın yapılacağı her bir yerin ayrı kaya 
yapısı olur ve  buna göre patlayıcı madde seçimi 
yapılması gerekir. Patlayıcı madde performansına 
en büyüyük etki delik düzeni ve delik ağzının iyi 
kapatılmasıdır.  

Biz yıllardır yeraltı maden ocaklarında 
patlayıcı maddenin (ateşin) ancak su ile en iyi 
sıkılanabildiğini anlatmaya çalıştık ve anlattık. 
Tünel kazı işlerinde de sulu sıkılamanın önemini 
anlatarak kullanılan patlayıcı performansının 
artırılmasını, çalışanların patlayıcı dumanından 
ve taş tozunundan daha az etkilenmesini, 
dolayısıyla duman çekilme süresinin en aza 
inmesi, patlayıcı maddenin deliklere kolay ve 
hızlı doldurulması işin hızlanmasında önemli 
etkenlerdir. Sulu sıkılama yöntemi kuşkusuz 
yüklenici firmanın maliyetlerine önemli ölçüde 
olumlu yansıyacaktır.

SULU SIKILAMANIN GELİŞİMİ
Sulu sıkılamanın kullanımı üzerinde ilk 
çalışmalar 1953 yılında Belçika’da başlamış 
ve daha sonra benzer uygulamalar İngiltereve 
Almanya’da gerçekleştirilmiş olup halen etkin 
olarak kullanılmaktadır. (Bu ülkelerde su ile 
sıkılamanın dışında başka maddelerle sıkılama 
yasaklanmıştır.) Günümüze kadar elde edilmiş 
tecrübelerin ışığında birçok yöntem ve malzeme 
denenmiş, zamanımızda, PE, Plastik sulu sıkılama 
kartuşları üretilerek bu günkü yapıları ortaya 
çıkmıştır. Zamanla kartuşların üretim tekniği de 
gelişmiş şişirme prensibinde seri halde darbe 
alma, burulma vs. Gibi dayanımlara sahip ayrıca 
kullanılacağı mekana göre alev geciktirici ve 
antistatik özelliği olan kartuşlar üretilmeye 
başlanmıştır. Plastik kartuşun taşınıp stoklanması 
ve nakliyesi çok pratiktir. Sıkılama çamuru ise 

TÜNEL KAZILARINDA PLASTİK SULU 
SIKILAMA KARTUŞLARI VE DİĞER YARDIMCI 
MALZEMELERİN KULLANILMASININ ÖNEMİ
Delme Patlatma İle Yapılan Tünel Kazılarında Patlatmanın Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi

yerüstünden taşınması sırasında nakliye, yakıt, 
zaman ve işçilik kaybına yol açar. Ayrıca sıkılama 
çamurunun beklediği yerde kuruması ilave 
hazırlık gerektirmektedir.

Sıkılamanın hazırlanması açısından her iki sistem 
arasında çok büyük zaman farkı vardır. Çamur 
için bir patlatma ekibinde, bir tam ya da yarım 
yevmiye sıkılama için harcanmaktadır. Sulu 
sıkılama için ise sıkılama işleminin tümü 10-15 
dakikayı geçmemektedir.

Sulu sıkılamayla dinamitin daha emniyetli 
sıkılaması yapılmaktadır. Atım sonucu açığa çıkan 
tozun ve dumanın büyük bir kısmı bastırılmaktadır. 
Ateşlemelerden sonraki solunabilir ve toplam 
toz konsantrasyonları %50-70 arasında 
azalmaktadır.

İyi bir sulu sıkılama fiskete düzeneğine gerek 
kalmadan olumsuz ortam şartları elimine 
edilebilmekte ve ortama girme süresi büyük 
oranda kısalmaktadır. Genel olarak atımdan 
sonra ortama girme süresi 30-35 dakikadan 
10-15 dakikaya düşmektedir. Patlatma 
performansı açısından sulu sıkılama kartuşlarının 
daha etkili olduğu kesindir. Herhangi bir hata 
durumunda daha emniyetli ve daha kısa sürede 
delikten çıkartılabilmektedir.  Tünel patlatma 
uygulamalarında sulu sıkılama kartuşlarının 
işçi sağlığı, iş güvenliği, patlatma performansı 

ve patlatma ekonomisi üzerinde göz ardı 
edilemeyecek bir öneme sahip olduğu açıktır.

ANTİSTATİK 
PLASTİK SIKILAMA ÇUBUKLARI
Tünel kazılarında genellikle 4 metre civarında 
dinamit delikleri delinmektedir ve bu deliklerin 
patlayıcı madde ile doldurulması için 4 metre 
ahşap çubuklar kullanılması zorunludur.

Ahşap çubuklar çabuk kırılmaktadır ve işçiler 
arayış içine girer eline geçen bir plastik boru ile 
patlayıcı maddeyi deliğe iter ancak ne büyük bir 
tehlike ile oynadığını bilmez ! plastik borular 
statik elektirik yüklü olduğundan patlayıcı 
madde ile teması büyük tehlike arz ederler. 
Antistatik Plastik sıkılama çubukları elektirik 
yükü taşımayan özel plastiklerdir. Biri birine 
eklenebilen ucuna istenen çap sıkılama takozu 
takılan çubuklardır. Tünel kazılarında emniyetli 
delik doldurmakta ve delikleri kontrol etmekte 
önemli rol oynar.
 
PLASTİK DİNAMİT SANDIKLARI ve 
KAPSÜL KUTULARI
Dinamit sandıkları hafif ergonomik kapakları 
kilitli, sırt çantası gibi taşınan, üzerinde DİKKAT 
PATLAYICI MADDE  yazısı bulunan plastik 
sandıklardır. 

Tünel şantiyelerinde patlayıcı maddelerin 
mukavva koliler içinde getirilmesi ve yukarıdan 
su sızıyorsa koliler islanıp patlayıcıların sağa 
sola dağılması,boşalan koli hangisi dolu hangisi 
kargaşası gibi iş güvenliği tehlikeye  girmektedir, 

Bu sebepten Plastik dinamit sandıklarının Tünel 
şantiyelerinde kullanılmasının önemi büyüktür. 
 
Türkiye de Tünel ve yol inşaası işlerinin 20 yıl 
içinde bu kadar hızlı, başarılı, gelişmesini büyük 
bir gururla izlemeteyim. 
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Hilti, the global generic brand of 
the construction sector, conducted 
a kick off meeting, where they 
discussed strategies and targets 
in the year of 2015.

İnsan kaynağına ve kıymetine azami 
derecede değer veren, inşaat sektörünün 
global jenerik markası Hilti’nin Türkiye 

birimi, 2015 yılı stratejilerinin ve hedeflerinin 
açıklandığı geleneksel    Kick Off etkinliğini 
gerçekleştirdi. Hilti Türkiye, çalışanlarının 
motivasyonunu arttırmak, sinerji oluşturmak 
ve seneye zinde başlamak için her yıl 
farklı konseptte hayata geçirdiği Kick 
Off organizasyonu bu yıl “Mükemmelliğe 
olan yolculuğumuza liderlik et” temasıyla 
Antalya Belek’te Kaya Palazzo Otel’de 
düzenledi. 2,5 gün süren Kick Off’ta Hilti 
çalışanlarından oluşan Hiltiyatro grubunun 
sergilediği Anadolu Oyunu, Hilti Reklam 
Film Festivali, Pizza ve Liderlik etkinliği ve 

Bir El Ver Derneği ile gerçekleştirilen sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında Antalya’daki 
bir okulun tadilatı gibi birbirinden faydalı 
ve keyifli programlar yer aldı. Kostüm partisi 
konseptiyle düzenlenen gala yemeğinde ise 
Hilti çalışanları yeni çalışma yılına eğlenceli 
bir giriş yaptı.  

Hilti’nin takım ruhunun yoğun olarak 
hissedildiği Kick Off’ta konuşma yapan 
Hilti Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü 
Mehmetçik Kalay, kurumun 2014 yılını 
değerlendirerek, 2015 yılı stratejilerini ve 
hedeflerini açıkladı. Hilti çalışanlarının 
birbirinden renkli kostümlerle katıldığı gala 
yemeğinde “Hepimiz birbirimizden farklıyız 
ama hepimiz aynı gemideyiz ve harika bir 
ekibiz“ mesajını veren Mehmetçik Kalay, 
Hilti’nin müşterilerinin çözüm ortağı olmak 
ve sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla 
geliştirdiği 2020 stratejisini ve bu stratejiye 
ulaşmak için 2015’te atılacak adımları 
anlattı. 

Performanslarla Anadolu’nun Renkleri 
Sergilendi

Hilti Türkiye çalışanları tarafından 
oluşturulan Hiltiyatro ekibi dört ay boyunca 
profesyonel işlerinin yanında özel vakit 

Hilti turkey “take tHe 
lead to Perfection”

Hilti türkiye Çalışanlarına 
“MükeMMelliğe liderlik et” diyor

2015 hedeflerinin açıklandığı Hilti 
Türkiye’nin Kick Off Organizasyonu                                             
Reklam Film Festivali, Hiltiyatro ve 
kostümlü gala yemeği ile hafızalara 
kazındı.

ayırarak hazırlandıkları Anadolu Oyunu’nu 
Kick Off’ta sahneledi. Zeynep Erdemsel 
tarafından yazılıp yönetilen oyun; ilk 
çağ medeniyetleri, Türkler’in Anadolu’ya 
girişleri ve günümüz Türkiye‘sini konu 
alıyor. Gelenek, görenek, adet, inanış gibi 
kültürel değerlerin, savaşların ve kurtuluş 
hikayesinin canlandırıldığı oyun; 20 kişilik 
Hiltiyatro ekibi tarafından müzik, dans ve 
şiir eşliğinde sunuldu. Anadolu Oyunu’nun 
önümüzdeki günlerde eğitime destek 
için tekrar sahnelenmesi ve elde edilecek 
gelirin Bir El Ver Derneği’ne bağışlanması 
planlanıyor. 

Çalışanların gözünden en iyi Hilti reklamı 
çekildi

Hilti Türkiye tarafından ilk kez düzenlenen ve 
çalışanların gözünden Hilti’nin anlatılmasını 
amaçlayan Hilti Reklam Film Festivali, Kick 
Off’un en eğlenceli bölümlerinden biri oldu. 
Çeşitli birim ve pozisyondaki çalışanların 
ekipler oluşturarak hazırlandığı Hilti 
Reklam Film Festivali’ne yedi film katıldı. 
Dream Big, Son Çeyrek, Closer Than Ever, 
Safe Set, Sounds Good, Hilti Love ve Just 
for Professionals filmleri arasından Closer 
Than Ever En İyi Reklam Filmi seçildi. En 
İyi Senaryo Ödülü’nü Safe Set filmiyle Arif 
Eren Nokay ve Kenan Oktareşkara, En İyi 
Oyuncu Ödülü’nü Son Çeyrek filmiyle Emre 
Usta, En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü’nü 
Closer Than Ever filmiyle Murat Gürgen ve 
En İyi Müzik Uyarlaması Ödülü’nü ise Pump 
It grubunun The Black Eyed Peas şarkısıyla 
Sounds Good filmi aldı. 

Kostüm Partisiyle Farklı Karakterlere 
Yolculuk

Kick Off’un en renkli karelerini yansıtan 
gala yemeğine, üst düzey yöneticiler dahil 
tüm çalışanlar seçtikleri kostümlerle katıldı. 
Dalton Kardeşler, roman kızı, korsan, boksör, 
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rahip gibi karakterlere bürünen Hiltililer 
gece boyunca gönüllerince eğlendi.

Pizza ve Liderlik Etkinliği ile İş Hayatına 
Vizyoner Bakış

Türkiye’nin En İyi İşverenleri (Great Place 
to Work Turkey) değerlendirmesinde 50-500 
arası çalışanı olan şirketler kategorisinde 2014 
yılında 9’uncu sırada yer alan Hilti Türkiye’nin 
her ay farklı sektörlerden profesyonel bir 
yöneticinin katılımıyla çalışanlarına özel olarak 
düzenlediği Pizza ve Liderlik etkinliği, Kick 
Off’ta Hilti Global’in üst düzey yöneticilerinin 
konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi. 
Hilti Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü 
Mehmetçik Kalay’ın moderatörlüğünü yaptığı 
Pizza ve Liderlik etkinliğinde, Hilti Global’in 

üst düzey yöneticileri lider olma süreçlerini 
ve deneyimlerini genç Hilti çalışanları ile 
paylaştı. Etkinlikte; Gelişmekte Olan Ülkeler 
ve Enerji ve Endüstri Yönetim Kurulu Üyesi 
Matthias Gillner, META Bölge Başkanı 
Thomas Stumpp, Elmaslı Sistemler İş Kolu 
Başkanı Johannes Wilfried Huber, Global 
Lojistik Başkanı Roeland Baaijens, Enerji ve 
Endüstri Başkanı Michael Gahleitner yer 
aldı. Pizza ve Liderlik etkinliğinin sürpriz 
konuşmacıları ise doğuştan görme engelli 
olan Kerim ve Selim Altınok Kardeşler oldu. 
Altınok Kardeşler, yaşam serüvenlerinde 
hukukçu, müzisyen, koro şefi, besteci, yazar, 
eğitimci, satranç sporcusu kimlikleriyle 
imza attıkları başarılarını ve ilham veren 
büyüleyici hikayelerini anlattılar. 

Hilti Türkiye Çalışanlarının Bağışlarıyla  
Eğitime Destek

Hilti Türkiye, Bir El Ver Derneği aracılığıyla 
destek verdiği okullara Kick Off kapsamında 
bir yenisini daha ekledi. Antalya Serik’te 
bulunan Çandır Lisesi’nin tadilatı Hilti 
Türkiye çalışanları tarafından yapıldı. Hilti 
Türkiye’nin, Bir El Ver Derneği ile eğitime 
destek için yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projesi tamamen şirket çalışanlarının 
bağışlarından oluşuyor. Çalışanlar ne verirse 
şirket de aynı kat değeri vererek projeye 
destek oluyor. 2014 yılında başlanılan proje 
kapsamında Muş, Sivas ve Şanlıurfa’da üç 
okulun ihtiyaçlarına göre fiziksel iyileştirme 
çalışmaları yapıldı. Kışlık giyecek ve kırtasiye 
yardımı sağlandı. 

According to new arrangement 
on occupational health and 
safety law the specialists are 
authorized to stop working. 
From now on, they can ask 
employers to immediate 
changes due to dangerous 
situations. After informing    
the ministry they can stop    
the work.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Güvenbir OSGB Genel 
Müdürü ve İşyeri Hekimi Dr. Ali Çolak, 

yeni düzenleme ile iş güvenliği uzmanlarının 
yetkisinin arttığını ve bunun işyerlerinin 
daha sık denetlenmesi anlamına geldiğini 
vurguladı. “İş güvenliği uzmanlarına verilen 
bu yetki ile şirketlerin kendi içinde bir 

iş Güvenliği UzManlarına  
işi dUrdUrMa yetkisi veriliyor

occuPational 
HealtH and Safety 
SPecialiStS are 
Having autHority 
of StoPPing tHe 
work

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme, iş 
güvenliği uzmanlarına işi durdurma yetkisi veriyor. İş güvenliği uzmanları 
işyerlerinde tehlike arz eden bir durum ile karşılaştıklarında işverene bildirerek 
acil olarak düzeltilmesi isteyecek. İşveren bildiriyi dikkate almazsa, bakanlığa 
bilgi verilerek iş durdurulabilecek. 

kontrol mekanizması oluşturulmuş olacak.”

İş Güvenliği Uzmanı Güvence Altına 
Alınacak

Dr. Ali Çolak, yeni düzenleme ile iş güvenliği 
uzmanlarını işveren karşısında koruma 
altına aldığını da belirtti. “İşyerindeki 
tehlikeli durum nedeniyle işi durduran ve 

bakanlığa bildiren iş güvenliği uzmanının 
sözleşmesi bu sebeple feshedilirse, işveren 
1 yıllık tazminat ödemeye mahkûm olacak.” 
Düzenleme iş güvenliği uzmanlarının da 
daha özenli çalıştırmaya yönlendiriyor. 
Çünkü tehlikeli bir durum olmasına rağmen 
çalışmayı durdurmayan, bakanlığa bildirimde 
bulunmayan iş güvenliği uzmanı hakkında 
cezai işlem uygulanacak. 
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19 – 24 Ocak günlerinde Almanya’nın 
Münih kentinde dünya inşaat 
sektörünün devlerini bir araya 

getiren Avrupa’nın en büyük yapı fuarı BAU 
Fuarı’na katılan Multiplan fuarda büyük 
ilgi gördü. Avrupa standartlarını aşan ürün 
kalitesiyle küresel oyuncuların odak noktası 
olan Multiplan standı, özellikle Avrupa 
ülkelerinden gelen yatırımcıları ağırladı.

Almanya’nın Münih kentinde 19 – 24 Ocak 
günleri arasında gerçekleşen küresel yapı 
devlerinin buluşma noktası BAU Fuarı’na 

katılan Multiplan, fuarda modern ürünleri ile 
odak noktası oldu.

151 ülkeden 232.901 ziyaretçinin katıldığı 
fuarda Multiplan’ı temsil eden Yönetim 
Kurulu Üyesi ve ÇATIDER Başkanı M. Nazım 
Yavuz, Avrupalı yatırımcılara yeni ürünleri 
ve modern üretim tesislerini anlattı. Türkiye 
yalıtım sektörüyle yakından ilgilenen çok 
sayıda yabancı temsilci, gerçekleştirdiği 
birebir görüşmeler ile M. Nazım Yavuz’dan 
önemli bilgiler aldı. Özellikle Multiplan’nın 
güncel üretim tekniklerini merak eden 

Multiplan Yapı Sektörünün 
kalbinde Odak nOktaSı Oldu

yatırımcılar, Avrupa standartlarını aşan 
Multiplan ürünlerine büyük ilgi gösterdi.  M. 
Nazım Yavuz “Multiplan üretim hattı Avrupalı 
rakiplerine göre daha modern makineler 
kullanıyor. Sonuç olarak üretilen malzemenin 
kalitesi Avrupalı üreticiyi şaşırtıyor.” dedi. 

Multiplan standında çok sayıda temsilciyle 
buluşan M. Nazım Yavuz, yabancı yatırımcılara 
2015 yılında Türkiye’yi Avrupa’nın üçüncü 
büyük membran üreticisi yapacak yeni 
yatırımlarından bahsetti. 

The largest building fair “BAU fair” in Europe was held in Munich, Germany at 19-24 January. With their high 
product quality, Multiplan became the focus of global players around the world.

Multiplan BecaMe the Focus point oF the Building sector 

MULTİPLAN.indd   122 14.04.2015   02:14:01



Ocak - Şubat  2015  .  www.tuneldergisi.com 

123Şirket Haberleri – Company News

ThyssenKrupp Materials 
International, with 500 branches 
in 40 countries is one of the 
largest company on stainless 
steel products, industrial and 
raw materials. They went into 
business in Turkish market with 
ThyssenKrupp Materials Turkey.

Paslanmaz çelik ürünler, endüstriyel 
malzemeler ve ham maddelerin dağıtımı 
ile lojistik hizmetlerinde 40 ülkede 500 

şubesiyle dünyanın önde gelen kuruluşları 
arasında yer alan ThyssenKrupp Materials 
International, şimdi ThyssenKrupp Materials 
Turkey adıyla ülkemizde faaliyet göstermeye 
başladı. Türkiye’de 20 yıllık deneyimi bulunan 
paslanmaz çeliğin lider markası, gerçekleştirdiği 
bu hamle ile birçok sektöre paslanmaz çelik 

ürünlerin tedarik edilmesi ve servis hizmetlerinin 
verilmesi konusunda hizmetlerini yeni hedeflerle 
sürdürecek. Dünya genelinde 30 bin çalışanı 
bulunan ThyssenKrupp Materials International, 
cirosunu 13,7 milyar Euro şeklinde açıklarken, 
2014 yılı cirosu 55 milyon Euro olarak belirtilen 
ThyssenKrupp Materials Turkey de cirosunu 3 yıl 
içinde iki katına çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 

Özel Çözümler İçin “Malzeme Tedarik Merkezi” 
Geliyor

ThyssenKrupp Materials Turkey, ürün portföyü 
içinde yer alan; tüm paslanmaz çelik 
kalitelerinde, standart veya özel ölçülerde levha 
ve ruloları, farklı üretim standartlarında dikişli, 
dikişsiz borular ile kutu ve dikdörtgen profilleri, 
özel talepler doğrultusunda hem Avrupa’nın 
birçok ülkesindeki üretim tesislerinden hem 
de dünyanın önde gelen üreticilerden tedarik 
edilerek müşterilerinin hizmetine sunuluyor. 
ThyssenKrupp Materials Turkey, ihtiyaca göre 
levha ya da rulo halindeki malzemelere mevcut 
servis merkezinde ilave yüzey işlemleri de 
uygulayarak her sektöre uygun çözümler üretiyor. 
Yıllık 27 bin ton ürün satışı gerçekleştiren 
kuruluş, yakın gelecekte tüm sanayi kollarının 
ihtiyaç duyduğu alüminyum, karbon çelik ve 
endüstriyel plastikler gibi diğer ürün gruplarında 
da müşterilerine özel çözümler sunacak bir 

“THYSSENKRUPP 
MATERIALS TURKEY” 
IS THE NEw NAME of 
STAINLESS STEEL IN 
TURKEY 

TÜRKİYE’DE PASLANMAZ ÇELİĞİN İSMİ ŞİMDİ 
“THYSSENKRUPP MATERIALS TURKEY”

“Malzeme Tedarik Merkezi” oluşturmayı da 
hedefliyor.

Stoklardaki 150 bin Farklı Ürünle Hızlı Tedarik 
Hizmeti

ThyssenKrupp Materials Turkey, ülkemizde 
otomotivden gemi inşa sektörüne, endüstriyel 
mutfak sanayiinden zücaciyeye kadar birçok 
sektöre ürün tedariği sağlıyor. Gündelik hayatta 
kullanılan birçok üründe imzası bulunan 
ThyssenKrupp Materials Turkey’in en önemli 
farkını ise hızlı tedarik hizmeti oluşturuyor. 
Dünyanın birçok ülkesindeki şubeleri ile 
ThyssenKrupp Materials International’ın küresel 
gücünü kullanan kuruluşun, geniş ürün ve hizmet 
çeşitliliği hemen her türlü malzemeyi kapsıyor. 
ThyssenKrupp Materials International’ın sadece 
Almanya’daki tesislerinde bulunan stoklarında 
150 bin farklı ürün yer alıyor. İleri seviyede 
gelişmiş depo, lojistik ve bilgi lojistiği sistemleri; 
tüm şubelerin mümkün olan en düşük stok 
seviyeleri ile müşterilerine en hızlı teslimat 
hizmetini vermelerini sağlıyor. ThyssenKrupp 
Materials Turkey, bu sayede ister tek parçalık 
ve bir defaya mahsus olsun ister birkaç milyon 
gibi yüksek adetlerdeki müşteri ihtiyaçlarında, 
ürünleri tam zamanında ve tam istenilen 
ölçülerde müşterilerine ulaştırıyor. 
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Shell, çıkarılabilir petrol ve gaz kaynaklarını araştırmak üzere, Türkiye Petrolleri (TP) işbirliğiyle Batı Karadeniz’de kıyıdan yaklaşık 100 km 
açıkta, 2.000 metre deniz suyu derinliğinde bir arama kuyusu açacak.  

Sondaj çalışmaları, öngörülen tarihten 1 yıl önce, Ocak ayında başlayacak. Çalışmaları yapacak olan son teknoloji ile donatılmış sondaj 
gemisi, üç adet gemi ve iki helikopterle desteklenecek. Projede, kıyı tedarik üssü dâhil yaklaşık 240 kişinin çalışması planlanıyor.

Konu ile ilgili olarak yapılan toplantıda 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız;  “Türkiye’nin amacı, 100. yaşını 

kutlayacağı 2023’te dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmaktır. Ülkemizin bu 
hedefe ulaşmasındaki önemli etkenlerden biri 
de yerli enerji kaynaklarının artışı olacak. Bu 
anlamda enerji kaynaklarının geliştirilmesine 
katkıda bulunmak birincil hedeflerimiz 
arasında. Türkiye Petrolleri ve Shell arasındaki 
işbirliğinin olumlu sonuçlarının sadece enerji 
sektörüne değil, ülkemizin genel ekonomisine 
de katkı sağlamasını heyecanla bekliyoruz” 
diye konuştu.

Karadeniz’de gerçekleşecek arama çalışmalarının 
ortağı olan, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Besim Şişman ise “Shell ile 
gerçekleştirdiğimiz çalışma, erken dönem arama 
projesidir. Ülkemizin petrol ve gaz kaynaklarını 

geliştirmeyi hedefleyen bu proje kapsamındaki 
öncelikli hedefimiz, olabildiğince veri toplamak 
ve bu verileri analiz etmekten geçmektedir. 
Arama çalışmalarının olumlu sonuçlanması en 
büyük dileğimiz” dedi.

Ahmet Erdem: Küresel tecrübemizi Türkiye’ye 
taşıyoruz

Türkiye Petrolleri ile ortaklaşa yürütülecek 
olan çalışmalara dair bilgi veren Shell Türkiye 
Ülke Başkanı Ahmet Erdem: ‘‘Shell, Türkiye’nin 
kalkınmasına ve enerji sektörüne 91 yıldır 
katkı sağlıyor. Ürün ve hizmet çeşitliliğimiz, 
küresel tecrübemiz, araştırma ve geliştirme 
ve inovasyona dayalı yüksek teknolojimiz ile 
ülkemiz için değer yaratmak amacıyla Shell’in 
küresel uzmanlığını Türkiye’ye getiriyoruz. 
Türkiye’nin petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 
5’i, doğal gaz ihtiyacının ise sadece yüzde 2’si 

Shell ve Türkiye PeTrolleri yerli enerji için 
BaTı karadeniz’de arama kuyuSu açacak

yerli kaynaklardan karşılanıyor. Bu kuyu ile Batı 
Karadeniz’de hidrokarbon kaynaklarının olup 
olmadığı konusunda önemli bilgilere ulaşacağız. 
Türkiye, petrol ve doğal gaz alanında yerli 
üretimi daha üst seviyelere çekmeye çalıştığı 
için bu çalışmalar oldukça önemlidir. Projeye 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye 
konuştu. 

Shell ve TP’nin Uyumlu Ortaklığı ve Özverili 
Çalışmalarıyla Proje 1 Yıl Erken Başlıyor

Projenin ortak işletme anlaşmasının bir 
parçası olarak, TP’nin Barbaros Hayreddin Paşa 
gemisiyle üç boyutlu sismik veriler toplandığını 
aktaran Ahmet Erdem; Shell ve Türkiye Petrolleri 
arasındaki uyumlu ortaklık, özverili çalışma, 
düzenleyici kuruluşların ve yetkili makamların 
desteğiyle arama kuyusunun açılma tarihini 1 
yıl erkene çekmeyi başardıklarını kaydetti. 

Shell and Turkish Petroleum (TP) collaboration will start an exploration for extractive oil and gas reservoirs at 100 
km offshore of the west black sea and drill an exploratory well at 2000 m sea depth. 

Works on the well has been started in January with on the leading edge drill ship, three auxiliary ships and two 
helicopters. A team of 240 personnel will work on this project.

Shell and TurkiSh PeTroleum drill an exPloraTory Well in The WeST BlackSea 
for imProving domeSTic energy reSourceS
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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.
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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 Şubat 
2015’de kişisel Üye sayısı 550 ve kurumsal üye sayısı 40 olmuştur. 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 Tezi, Yüksek Lisans Tezi 
ve Bitirme Ödevi) Dernek tarafından ödüllendirilmesi, başvurular arasından 
seçilen uzmanlık bilimsel tezine ödülü ve beratının 2015 yılı içinde IV. 
Tünelcilik Kısa Kursu’nda verilmesi ve ödül miktarının Doktora Tezi 1500 
TL, Yüksek Lisans Tezi 1000 TL ve Lisans Bitirme Ödevi 500 TL olması 
düşünülmüştür. Ödüllere başvuru içinson tarih 30 Haziran 2015.

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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128 Şantiyelerden Kış Manzaraları 

Gebze -Orhangazi - İzmir Otoyolu Projesi, 

Bursa (Çağdaş Emremer)

Ovit Karayolu Tüneli Projesi, Rize 

(Onur Ülgen-Mustafa Aksoy)

Sorgun Barajı Projesi, Mersin 

(Burhan İlhan)

Ordu-Sivas Karayolu Tüneli Projesi, Ordu (Hüseyin Tonyalı)

Doğançay HES Projesi, Adana (Serkan Taşdemir)

Yıldız Bakır Madencilik, Gümüşhane (Gökhan Hızal)
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129Şantiyelerden Kış Manzaraları 

Yalova-Armutlu-Gemlik 

Karayolu Tüneli Projesi, Yalova 

(Mehmet-Bülent Arıkan)

Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi, Kastamonu 

(Süleyman Karagüzel-Osman Arslan, Alkan Bekçi)

Dğançay HES Projesi, Adana 

(Erhan Bilir)

Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesi, Yozgat (Neşe Özbek)

Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi, Katamonu (Süleyman Karagüzel)

Kuzey Marmara Otoyol ve 3. Köprü Projesi, Çengelköy, İstanbul (Turan Saka)
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130 Şantiyelerde Özçekimler

Aziz Erim-Berker Avcı Cüneyt Baştürk 
(Konak Karayolu Tüneli Projesi, İzmir)

Ragıp Turhan-Muskat (Sur Otoyol Projesi, Umman)

Mahir Çakır 
(Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, 
İstanbul)

Ömür Sür 
(Shuakhevi HEPP, Batum, 
Gürcistan)

Sina Kiziroğlu (Şemdinli-Derecik Yolu)

Evrim Uzmay, Kayhan Çoban, 
Çoşkun Çolak 
(İzmit Körfez Geçişi Projesi 
Oyak Beton Santrali)

Halil Altuner 
(Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Projesi, İstanbul)

Evrim Uzmay, Kayhan Çoban, Halil Altuner 
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131Şantiyelerde Özçekimler

Onur Ülgen-Ümit Talay-Oktay Saraç (Ovit Karayolu 
Tüneli Projesi, Rize)

Gökhan Selim Duran-Ali Çolak 
(Kartal-Kaynarca Metro Projesi, 
İstanbul)

Eren Caner (Road 1 
Harel Tunnels, İsrail)

Orhan Turp, Gökhan Çelik , Emel Alataş , Mehmet Ali Berk, Fatih 
Tepehan (Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi, İstanbul

Savaş Candan, Hakan İşler, Barış Baran, Yusuf Mert 
Arı (Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, 
İstanbul)

Mustafa Karmil-Mehmet Zengin (Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul)

(Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul)

1- Turgay Özat
2- Derya Küçükertem
3- Sertaç Köprücüoğulları
4- Gökhan Göktepe
5- Murat Hızel, 
6- Alişan İlaslan
7- Enver Aycan

Onur Ülgen-Ümit Talay-Oktay Saraç (Ovit Karayolu 

Savaş Candan, Hakan İşler, Barış Baran, Yusuf Mert 

Eren Caner (Road 1 

1- Turgay Özat

Mustafa Karmil-Mehmet Zengin (Üsküdar-Ümraniye-

Orhan Turp, Gökhan Çelik , Emel Alataş , Mehmet Ali Berk, Fatih 

8- Veysel Gecekuşu
9- Beste Uzel
10- Murat Şeker
11- Faruk Yıldırım
12- Batuhan Nazaroğlu
13- İsmail Gündoğdu
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

136. Olgun Esen
 Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

137. Fatih Çatalbaş
 Zetaş Zemin Teknolojileri A.Ş.

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

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

140. Altay Ertin
 Geo-Net Mühendislik ve Müşavirlik

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

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

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

144. Bahattin Bulut Albayrak
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

145. Onur Kılıç
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

146. Gözde Coşkan
 Dağcan A.Ş.

147. Mehmet Bağırcı
 Darenhes Pembelik Barajı

148. Mahmut Ragıp Turhan
 Projima Tünel A.Ş. 

149. Fatih Bektaş
 Projima Tünel A.Ş. 

150. Gökhan Sunu
 Ege Asfalt

151. Gökhan Sevim Duran
 Ege Asfalt

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

153. Hasan Aydın
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

154. Aslan Kıranoğlu
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

155. Mehmet Eşref Kurtoğlu
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

156. İbrahim Uslu
 Koçoğlu İnş. A.Ş.

157. Abdullah Kürşat Erol
 Otoyol A.Ş.

158. Abdi Yılmaz
 Limak İnşaat

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

160. Veysel Salgıntaş
 Limak İnşaat

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

162. Bahtiyar Ünver
 Hacettepe Üniversitesi

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

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

165. Ali Çebi
 CMA Ovit

166. Mahmut Anlı
 CMA Ovit

167. Onur Ülgen
 CMA Ovit

168. Murat Okur
 Emay Müş.

169. Mehmet İlker Bozlar
 Emay Müş.

170. Baki Acil
 Cengiz Makyol ASL

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

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

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

174. Hasan Baştan
 Yertaş İnş.

175. Mehmet Anar
 Yertaş İnş.

176. Şahap Bülent Baydar
 Yertaş İnş.

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
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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

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 Kömürcüoğlu
 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
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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

519. Mücahit Kablan
 Altay OSGB

520. Metin Çulfaz
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

521. Atakan Süler
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

522. Burak Ekmen
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

523. Zafer Güneş
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

524. İzzet Dilli, Şenbay-Öztaş
 Albayrak İş Ort. Kartal-Kaynarca Metrosu

525. Ali Çolak, Şenbay-Öztaş-Albayrak 
 İş Ort. Kartal-Kaynarca Metrosu

526. Gülten Şakar, Şenbay-Öztaş
 Albayrak İş Ort. Kartal-Kaynarca Metrosu

527. Gökalp Abanoz, Şenbay-Öztaş
 Albayrak İş Ort. Kartal-Kaynarca Metrosu

528. S. Göksu Akkaya İyidiker, 
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

529. Neşe Kılıç
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

530. Ömer Ündül
 İstanbul Üniversitesi

531. Aydın Shaterpour Mamaghani
 İstanbul Teknik Üniversitesi

532. Ahmet Semih Deniz
 Yertaş İnşaat

533. Ayşen Erten
 Eti Maden İşl. Gn. Müdürlüğü

534. Dağıstan Vayiç
 Emon Yapı İnş.

535. Yaşar Çevik
 Sargın İnş.

536. Taner Başkıran
 Sargın İnş.

537. Volkan Fırtana
 Sargın İnş.

538. İlker Telefon
 B. Ergünler Yol Yapı Ltd. Şti.

539. Ulaş Eren Kaya
 B. Ergünler Yol Yapı Ltd. Şti.

540. Mustafa Sakallı
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

541. Necmettin Akgün
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

544.   Hamdi Akçakoca        
 Dumlupınar Üniv. Maden Müh. Böl.

545.   Mehmet Atar               
 Vanuatu Fahri Konsolosluğu

546.   Ayhan Demirel           
 Öğrenci (Ort.Tek.Üni.)

547.   Cihan Doğruöz            
 Dumlupınar Üniv. Maden Müh. Böl.

548.   Kerim Kıvanç Öncü    
 DKE Mühendislik

549.   Murat Bülbül               
 Akfen İnş. A.Ş.
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Müteahhitlik Firması
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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 Fevzi Aksu 
Üye

10 İbrahim Ocak 
Üye

11 Utku Gümüş  
Üye

1 Özgür Savaş Özüdoğru 
Başkan

2 Turgay Onargan 
Üye

3 Deniz Tumaç 
Üye

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1 Erdinç Demir 
Yedek Üye

2 Yunus Bakırdal 
Yedek Üye

3 Muammer Çınar 
Yedek Üye

4 İsmail Mehmet Yerlikaya  
Yedek Üye

5 Nuri Ali Akçın 
Yedek Üye

6 Cemalettin Okay Aksoy 
Yedek Üye

7 Harun Otacı 
Yedek Üye

8 Oktay Çakmak 
Yedek Üye

9 Melike Yıldırım 
Yedek Üye

10 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
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ

18. YAPI MERKEZİ
 İnş. San. A.Ş. 
 www.ym.com.tr

19. TÜNELMAK 
 İş Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 www.tunelmak.com.tr

20. E-BERK
 Makine Metalurji İnş. Ltd.Şti.
 www.e-berk.com

21. BEKAERT
 İzmit Çelik Kord San ve Tic. A.Ş. 
 www.bekaert.com

22. SONER 
 Temel Mühendislik
 www.sonertm.com

23. GÜLERMAK 
 Ağır San. İnş. Taah. A.Ş. 
 www.gulermak.com.tr

87. İKSA
 İnşaat Katkı San. ve. Tic. Ltd.Şti. 
 www.iksa.com.tr

100. MİRALİS Tünel Teknolojileri 
 Mak.Dan.San.Tic.Ltd.Şti. 
 www.miralis.com.tr

101. TEKNİK YAPI
 Laboratuvarı Ltd.Şti. 
 www.teknikyapilab.com

102. MEK YAPI
 End. Taah.Tic.Ltd.Şti. 
 www.mekyapi.com

185. YOZGAT ÇÖZÜM 
 Müh. San. Tic. Ltd. Şti. 
 www.yozgatcozum.com.tr

186. LASPARSAN MAKİNE
 Kauçuk, Plastik, San. Tic. LTD. ŞTİ. 
 www.lasparsan.com

208. ARCAN MAKİNA 
 San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
 www.arcanmakina.com

217. ERKOM 
 Ltd. Şti 
 www.erkom.com.tr

274. GÜÇ GRUP
 Yapı İnşaat Hafriyat Müh. San. Tic. A.Ş. 
 www.gucgrupyapi.com.tr

339. AYTEKİN 
 İnşaat Endüstri ve Mühendislik A.Ş.

364. KAMACI YAPI 
 İnş. Mad. San. Ltd.Sti

372. BABACAN KAUÇUK 
 San. Tic. Ltd. Şti. 
 www.babacanrubber.com

373. EGE ATLAS
 İş Mak. Yed. Par. Ser. Otom. İnş. Nak.    
 Harf. İth. İhr. Ltd. Şti
 www.egeatlas.com.tr

374. ARE Mühendislik Müşavirlik Eğitim
 ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
 www.aremuhendislik.com

405. FORTA
 Dış Ticaret İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.
 www.forta.com.tr

406. EGE KİMYA 
 Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
 www.egekimya.com

428. EFECTIS ERA AVRASYA 
 Test ve Belgelendirme A.Ş. 
 www.efectis.com

436. ZITRON 
 Havalandırma Sistemleri Tic. Ltd. Şti. 
 www.zitron.com

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
 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş
 www.borusanmannesmann.com

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

5..... ALPET PETROL  
 ALPET Petrol İnş. Sa. Tic. Ltd. Şt.
 www.alpetpetrol.com.tr

542. MC SİSTEM ELEKTRONİK 
 MC SİSTEM Elektronik Elektrik Müh. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.
 www. mcsistem.com.tr

543. KEMERLİ METAL  
 KEMERLİ METAL San. Ve Tic. A.Ş.
 www.kemerli.com.tr
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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 

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

www.icetus2015.iemtc.com

3-5 MArt 2015

 EUROCK 2015

www.eurock2015.com   

7-10 ekİM 2015 

İSTANBUL METRO 
FORUM & ExHIBITION
GRAND CEVAHİR HOTEL   

www.istanbulmetroforum.org

9-10 nİsAn 2015

2nd ANNUAL UNDERGROUND
SPACE ENGINEERING

www.trueventus.com

13th INTERNATIONAL  
ISRM CONGRESS 2015

www.isrm2015.com

GROUND IMPROVEMENT IN UNDERGROUND 
CONSTRUCTION AND MINING

www.csmspace.com

AACHEN INTERNATIONAL 
MINING SYMPOSIUM

www.aims.rwth-aachen.de

28-29 nİsAn 2015 10-13 Mayıs 2015

18-20 Mayıs 2015 

27-28 Mayıs 2015 

7th INTERNATIONAL 
TUNNELLING ExHIBITION

www.intertunnelrussia.com

27-29 nİsAn 2015
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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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(TÜZEL KİŞİLİK)

TÜNELCİLİK DERNEĞİ'NE,

İSTANBUL

Derneğinize üye olmak arzusundayız.

Dernek tüzüğünü okuduğumuzu ve tüm hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

kurum bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederiz.

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

                      (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

SON ÖNEMLİ SAYFALAR-ind-6.indd   141 14.04.2015   02:47:18



SON ÖNEMLİ SAYFALAR-ind-6.indd   142 14.04.2015   02:47:19



TÜNEL KAPAK-8.indd   5 14.04.2015   02:51:14



TÜNEL KAPAK-8.indd   2 14.04.2015   02:51:11


	0_TÜNEL KAPAK-8
	3-7
	8-13
	14-17
	18-19
	20-21
	22-27
	28-31
	32-39
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-59
	60-61
	62-63
	64-65
	66-73
	74-77
	78-81
	82-87
	88-89
	90-91
	92-95
	96-97
	98-101
	102-103
	104-109
	110-113
	114-117
	118
	119-121
	122
	123
	124-125
	126-127
	128-129
	130-131
	132-135
	136-142

