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suNuŞ | INTRODUCTION
PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

prESıDENT OF TurKıSH TuNNELLıNg SOCıETY

Değerli Okuyucularımız 

Bu ay bizim için yine dolu dolu geçti. İBB Altyapı Proje 

Müdürlüğü’nden bir gurup yetkili İTÜ Maden Fakültesi Maden 

Mühendisliği laboratuarlarını gezdi. Kendilerine tünelcilik derneği 

hakkında ve mekanize tünel kazı gurubunun faaliyetleri ile ilgili 

detaylı bilgi verildi. Ayrıca TBM seçimi ve İstanbul’da yapılacak 

yeni metro projeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Diğer verimli geçen bir toplantı da bir grup Koreli bilimadamı ve 

uygulamacılar ile yapıldı. Bu toplantıya Kore Üniversitesi, Kunkook 

Üniversitesi, Kore Çevre Bakanlığı ve Kore Karayolları Genel 

Müdürlüğü yetkileri katıldı ve ilerde beraber çalışma gruplarının 

kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Bizi heyecanlandıran diğer bir konu da Dubrovnik’te 22-28 Mayıs 

arasında yapılacak Dünya Tünel Kongresi. Burada tünelcilikle ilgili 

birçok konu tartışılacak. Türk delegelerin bu kongrelere ilgisi her 

sene artıyor. Bu yıl üniversitelerden ve uygulamalardan gelen 15 

Türk katılımcı değişik konularda bildiri sunacaklar, eminiz ki hepsi 

ilgiyle karşılanacaktır. Tünelcilik Derneğinin Demos Fuarcılık 

şirketi ile birlikte Dünya Tünel Kongresi’nde yine bir standı 

olacak. Burada tüm delegeleri ağırlamaktan onur duyacağız. 

Bu aynı zamanda Türk ve yabancı delegelerin buluşma noktası 

olacak ve müşterek ilgi alanları içerisinde yeni yeni beraberlikler 

oluşacaktır. Gelecek sayımızda kongrede tartışılan konuları ve 

yeni gelişmeleri sizinle paylaşmayı planlıyoruz.  

.

Dear Readers 

This month also we had very busy days on tunneling. One important 

meeting was organized with underground planning group of Istanbul 

Municipality. We shoved them the laboratory facilities of Mining 

Engineering Department in ITU and discussed about future tunneling 

projects in Istanbul and some problems of mechanized tunneling.

Another important meeting was realized with Korean delegates. 

Some academic people from Korean University, Kunkook University, 

research and management staff from The Minister of and Korean 

Highway organization participated into meeting. The projects of both 

countries and mutual working possibilities between Turkish Tunneling 

Society and Korean Group were discussed. It is agreed to continue the 

discussion in World Tunneling Congress in Croatia.

We are very anxious and keen to participating into World Tunneling 

Congress which will be organized in Dubrovnik on the 22-28 May 

2015. Several interesting topics on tunneling will be discussed in this 

congress. We are also very proud to announce that 15 of the papers 

will be submitted by Turkish Delegates on different topics of the 

tunneling. We will also proud to host the delegates in the stand that 

we will have jointly with Demos Fair Company. This will also give the 

opportunity to create a meeting point between Turkish and the other 

delegates hoping that this will open new horizons for mutual working 

possibilities. For the future issue of our magazine we are planning to 

summarize all the activities and topics generated from the congress. 
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3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

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. 

THREE-LEVEL BIG 
ISTANBUL TUNNEL

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. 
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.

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 16.150 metre 
olacak. Avrupa yakasında 3 katlı tünel öncesi 
bölüm 5.600 metre, 3 katlı tünel 6.500 metre, 
Anadolu yakasında 3 katlı tünel sonrası bölüm 
ise 4.050 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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3 Katlı BüyüK İstanBul tünelİ 
Projesİ Planlara İşlendİ

MİKrotünel İÇİn İstanBul’da 
uluslararası KonFerans

3-Level Istanbul Metro 
and Bosporus crossing 
project” announced by Prime 
Minister Davutoglu was 
accepted by the Istanbul 
Metropolitan Municipality 
(IMM) general assembly 
with a large majority for 
insertion of its alignment to 
the 1/5000 scaled plan of 
Istanbul. 

TSITT (Turkish Society for Infrastructure and Trenchless Technology), 
previously held Tunneling and Mictunneling Short Courses in cooperation 
with TTS (Turkish Tunneling Society), is going to host 33rd International 
No-Dig Conference and Exhibition on September 28-30, 2015 at WOW 
Istanbul Convention Center. The online abstract submission system is 
available on the website www.nodigistanbul.com

3-LeveL IstanbuL 
tunneL Project 
Inserted In the 
PLans

InternatIonaL conFerence In IstanbuL For 
MIcrotunneLInG

İ stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 
Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan 
“3 Katlı İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz 

Geçişi Projesi”nin güzergahının İstanbul’un 
1/5000 ölçekli planlarına işlenmesini oy 
çokluğuyla onayladı. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi, Mart ayı toplantılarının 3. 
Birleşimini Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda; 

Tünelcilik Derneği işbirliği ile Tünelcilik ve 
Mikrotünelcilik Kısa Kursları düzenlemiş 
olan AKATED (Altyapı ve Kazısız 

Teknolojiler Derneği), bu sene İstanbul’da 
uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı 
Lütfi Elvan ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı toplantıyla 
açıklanan “3 Katlı İstanbul Metro ve Karayolu 
Boğaz Geçişi Projesi”nin güzergahının planlara 
işlenmesini içeren rapor görüşüldü. Toplantıda 
müzakerelerin ardından proje güzergahının 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına 
işlenmesine oy çokluğuyla karar verildi. 

28-30 Eylül 2015 tarihlerinde WOW İstanbul 
Otel ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek 33. 
Uluslararası Kazısız Teknolojiler Konferans 
ve Sergisi’ne (33rd International No-Dig 
Conference and Exhibition) otuz farklı ülkeden 

binlerce kişi ve yüzlerce şirket katılacaktır. 
Yüzlerce seçkin bildirinin sunulacağı 
konferansa Mikrotünel konusunda bildiri 
ile katılmak isteyen akademisyenlerin ve 
sektör temsilcilerinin www.nodigistanbul.
com adresinden online olarak özet (abstract) 
göndermeleri mümkündür.

Sekiz farklı ülkeden dünya çapında on altı adet 
uzmanın yer aldığı teknik komite tarafından 
değerlendirilecek bildiriler, konferansı müteakip 
ulusal ve uluslararası saygın dergilerde 
yayımlanacaktır. 
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2015 TUNNEL EXPO aNd 
TUNNELLING COURSE

Demand on tunneling in Turkey 
increases rapidly in recent years. 
It is foreseen that investments 

on the tunneling business in Turkey 
will be over 35 billion Euros in a 
few year period. Providing for a clear 
communication and sharing up-to-date 
information among the stakeholders 
of the tunneling industry including 
contractors, engineering firms, 
consultants, machine manufacturers, 
suppliers, and representatives and 
technical staff of the public institutions 
would accelerate the sector. Fairs, 
symposiums, and educational programs 
are unavoidable events to gain such 
an acceleration, which is one of the 
most important purposes of the Turkish 
Tunneling Society. 

Our Society together with Demos 
Fair Co organized successfully the 
1st Tunnel Construction Technologies 
and Equipment Fair (1st Tunnel Expo 
Turkey) in 2014. The fair was held on 
15.000 m2 hall area by attendance of 
155 exhibitors. More than 3000 people 
related directly to the tunneling industry 

TÜNELCİLİK FUARI ve KISA KURSU.indd   12 20.05.2015   23:43:05



Mart - Nisan 2015  .  www.tuneldergisi.com 

13Haber - News

from 24 different countries visited 
the fair. Also, our Society organized 
successfully the 3rd Tunneling Short 
Course at the same place and same 
time period. Around 240 audience from 
the country and abroad participated to 
the courses lectured by 35 well-known 
domestic and international experts. 

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. Main themes of 
the 4th Tunneling Short Course are

TBM Tunneling
Classical Tunneling (NATM)
Underground Mining.
The course will cover a quite wide 
range of topics varying from design 
to application related to mechanized 
tunnel excavation and construction 
methods being applicable to any 
geological conditions from hard rock 

to soft ground in cities and rural areas, 
as well as introducing some mega 
projects in Turkey. Turkish Tunneling 
Society will present a special medal 
to Dr. Nick Barton, Dr. Levent Ozdemir, 
and Dr. Guner Gurtunca, who will give 
lectures in the Short Course, due to their 
precious lifetime contributions to rock 
engineering, tunneling, and mining. 

Turkish Tunneling Society is honored to 
kindly invite you all to participate the 
2nd Tunnel Construction Technologies 
and Equipment Fair (2nd Tunnel Expo 
Turkey) and the 4th Tunneling Short 
Course to be held in 27-29 August 2015 
on Istanbul Fair Center – Yesilkoy.

Please visit “http://www.tunelder.org.
tr” for more detailed information on our 
fairs, short courses, and other activities 
of our society. 

Sincerely,
Prof.Dr. Nuh BİLGİN
Turkish Tunneling Society
Chairman of the Executive Board
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2015 TÜNELCİLİK FUARI vE 
KISA KURSU

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. 

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. 
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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 ground-breaking TBM brought a mining operation one step closer to first coal on February 9, 2015.  The Robbins Dual Mode 
“Crossover” Rock/EPB TBM completed tunneling at Anglo American’s Grosvenor Project in Queensland, Australia. The “Crossover” 
designation is new for Robbins Dual Mode TBMs, and will be used for all such projects going forward.  The efficient type of TBM 
used at Grosvenor is now known as an XRE, standing for Crossover between Rock/EPB. Other types of machines are designated the 
XSE (Crossover between Slurry/EPB) and the XRS (Crossover between Rock/Slurry).

“Crossover” TBM CoMpleTes Mine Tunnels

Teknolojide çığır açması beklenen yeni tür Tünel Açma Makinası 
kömür madenciliği projesini 9 Şubat 2015 tarihi itibarıyla 
tamamladı. Robbins tarafından üretilen “Crossover” özellikli 

Kaya/EPB türü TBM, Anglo American şirketinin yürüttüğü Avustralya 
Queensland sınırıları içerisinde bulunan Grosvenor projesini başarı 
ile tamamladı. Yeni “crossover” tasarımı ile Robbins’in çift modlu tünel 
açma makinaları bundan sonraki projelerde kullanılması ön plandadır. 
Grosvenor projesinde kullanılan XRE olarak adlandırlan bu makina Kaya/
Pasa Basınçlı geçiş modu özelliğine sahiptir. Bu amaç doğrultusunda 
tasarlanan diğer türler ise XSE (Çamur basınçlı /Pasa basınçlı geçiş 

Anglo American’ın Müsadesiyle

özelliğine sahip) ve XRS (Kaya/Çamur basınçlı geçiş özelliğine) sahip 
makinalardır. 

Grosvenor kömür madeni Queensland sınırları içerisinde madencilik 
sektöründe TBM teknolojisini kullanan ilk firmadır. Madenin sahibi Anglo 
American Coal 8 metre çapındaki TBM’i iki adet 1:6 ve 1:8 eğimlerinde 
hazırlık galerisinde kullanmak için seçmiştir. Bu galerilerin biri malzeme 
diğeri ise insan nakli için kullanılacaktır. XRE türündeki TBM daha 
önce kullanılan kollu galeri açma makinaları yerine seçilmiştir. Başlıca 
seçim nedenleri arasında ise kazı hızı ve tünel bakım maliyetleri 
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gösterilmektedir. Sonuç olarak ise, TBM kazısı bir önceki metoda göre 
10-14 kat daha hızlı ilerlemiştir (TBM ile elde edilen ortalama ilerleme 
hızı 70m/hafta, kollu galeri açma makinaları ile 5m/hafta). Ek olarak, 
nihai tüneller düzgün bir profile sahip, segmentler ile kaplanmış olarak 
madenin planlanan yaklaşık 40 yıllık ömür süresi boyunca hizmet 
verecektir. Glen Maynard, Robbins Grosvenor Şantiye Şefi proje hakkında 
şu sözleri dile getirdi. “Kömür madenciliği endüstrisi ve Queensland 
bu projeden haberdar ve Anglo American firması bu tarz makinaların 
hazırlık galerisi çalışmasında kullanılmasında bir öncü olmuştur”.

Crossover türündeki makinaların en büyük özelliği ise hem kaya hem 
de karmaşık zemin ortamlarında kazı yapabilmesidir. Ek olarak, TBM 
çalışma esnasında gaz içeren bir ortamda çalışmaktaydı. TBM tasarımı 
içersinde kesicikafanın sert kaya ve yumuşak zemin koşullarına göre 
keskilerin değiştirilmesi, iki kademeli helezon konveyör, bir adet “kolay 
değiştirilebilen” kalkan sistemi ve ortamda metan gazı bulunmasından 
dolayı alev sızdırmaz makina parçalarından oluşmaktadır.
TBM yumuşak kil ve zemin yapısından kumtaşı ve bazalt gibi sert kaya ve 
karmaşık jeoloji koşulları için optimize edilmiştir. İki kademeli helezon 
konveyör ile her iki durumdaki kazısı yapılan pasa dışarıya alınabilmektedir. 
TBM’in içerdiği “kolay değiştirebilir” kalkan sistemi için iki ayrı kalkan 
geliştirilmiştir. Bu yöntem ile tünel kazısı tamamlandıktan sonra nihai 
tahkimat olarak arazide bırakılacaktır. TBM’in diğer ekipmanları segment 
ile kaplanmış tünelden geri çekilerek çıkartılacaktır. 

Makina ilk olarak Aralık 2013’te bant konveyörün yerleştirileceği tüneli 
açmaya başlamıştır. Mayıs 2014’de tamamlanan kazıdan sonra makina 
geri çekilmiş ve ikinci şantiyeye gönderilmiştir. İnsan ve malzeme 
nakliyatı için tasarlanan bu ikinci tünelde ise kazıya Kasım 2014’de 
başlanmıştır. Kazının başlangıcından bitişine geçen süre 88 gün olup, 
ortalama ilerleme hızı 10,9 m/gün ve en yüksek elde edilen ilerleme 
hızı ise 25,2 m/gün olarak elde edilmiştir. İki kazı birbirine oldukça 

Anglo American’ın Müsadesiyle

Anglo American’ın Müsadesiyle

yakın şartlarda gerçekleşmiş olup, ikinci çalışmada birinci kazıdan farklı 
olarak, seviyeli olarak birikmiş olan metan gazının tünelden dışarıya 
atılması için birkaç duraklama yapılmıştır. Maynard sözlerine şu ifadeler 
ile devam etti “Özellikle riper keskiler oldukça iyi iş çıkardılar. Bu keskiler 
kazının büyük bir kısmında kullanıldı ve bir set yaklaşık olarak 650 metre 
ilerleme yaptı.”

Şu an ekip makinanın geri çekilmesi ve yeryüzüne çıkartılması üzerine 
çalışmaktadır. Bu çalışma için planlanan süre iki aydan kısa olarak 
düşünülmüştür. Ardından, makina Anglo American şirketinin gelecek 
maden projeleri için şantiye alanında hazır olarak bekletilecektir. 

2016 yılında uzun ayak madenciliğinin başlamasının ardından, 
gelecekteki 26 yıl boyunca Grosvenor projesi yıllık 5 milyon ton kömür 
üretimi yapmayı planlamaktadır.
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19 Adet tünel AçmA mAkinAsı HindistAn BAşkentinin 
AltındA çAlışmAlArını sürdürüyor

Toplamda 19 adet tünel açma 
makinası metro tünellerinin 
açılması için başkent Delhi’de 

kazıya devam ediyor. Delhi, 
günümüzün en büyüklerinden biri 
olan bu tünel projesi tamamlandıktan 
sonra Dünya’nın en geniş metro 
ağına sahip şehirlerinden biri olmayı 
hedeflemektedir. 

Üçüncü aşama uzatmasında, Delhi 
Metro 53 kilometreden fazla metro 
hattını 74 ayrı tünel aynasındaki 
kazı faaliyeti ile gerçekleştirecektir. 
Yaklaşık olarak 35 TBM içerecek olan 
bu devasa aktivite çerçevesinde 21 
kilometre tünel kazısı tamamlamış 
bulunmaktadır. Üçüncü aşama 
çalışmalarının bu sene sonuna doğru 
tamamlanması beklenmektedir. 
19 TBM’in kullanılması ile büyük 
ihtimalle dünyanın en çok mekanize 

yapılarda oluşabilecek her türlü hasar 
izlenmektedir. 

Delhi metro ulaşım müdürlüğü (DMRC) 
şu ana kadar yürüttüğü çalışmalarda 
şehrin en önemli yapılarının altından 
geçmiş bulunmaktadır (Demiryolu 
hattı, üstgeçitler, metro viyadükleri 
ve metro tünelleri). Başlıca önemli 
yapılar şu şekilde sıralanabilir, Palam 
ITO demiryolu hattı, Munirka, Hauz 
Khas ve Palam üstgeçitleri, Kalkaji, 
Janakpuri West ve Lajpat Nagar 
metro viyadükleri ve IGI havalimanı 
metro tüneli. Kazı işlemleri sırasında 
hiçbir şekilde trafik ve tren hareket 
saatlerinde bir aksama olmamıştır. 

TBMlerin kazı aşamasında kullanılması, 
kalabalık ve yoğun Eski Delhi 
bölgesindeki çevre yollarında trafik 
düzenlemesine gerek duyulmadan ve 
güzergah üzerinde mevcut binaların 
yıkımı yapılmadan inşaat işlerinin 
yürütülmesini sağlamıştır.

A total of 19 Tunnel Boring 
Machines (TBMs) are 
simultaneously engaged in 
constructing Metro tunnels 
across the length and breadth 
of the national capital, Delhi, 
today, thus emerging as one of 
the largest tunneling projects 
ever undertaken below any 
major urban centre globally.  

As part of its third phase 
of expansion, Delhi Metro 
is constructing over 53 
kilometres of underground 
Metro lines comprising of 74 
different tunneling drives of 
about 37 kms.

19 Tunnel Boring 
Machines 
Boring Tunnels 
siMulTaneously 
Below The naTional 
capiTal`s surface

tünelcilik faaliyetini içeren şehirlerden 
biri olmaktadır. Projelerin ikinci 
kısmında ise Delhi Metro 14 adet TBM 
kullanmıştı.  

Şu an ki aşama dahilinde kullanılan 
TBM sayısı diğer iki aşamaya kıyasla 
oldukça yükselmiş bulunmaktadır. Şu 
an Delhi Metro ağı yaklaşık olarak 
47 km işletilebilir hatta sahip olup, 
üçüncü aşama tek başına 37 km’lik bir 
ağ içerecektir. 

Delhi Metro yöneticileri çevreye ve 
şehrin sakinlerine zarar vermemek 
için bu büyük tünelcilik aktivitelerini 
oldukça titiz bir çalışma içerisinde 
sürdürmektedir. Her bir tünelcilik 
faaliyetinden önce detaylı zemin 
analizleri, bina durum tespitleri 
yapılmakta ve gerektiği takdirde karşı 
tedbirler alınmaktadır. Bunlara ek 
olarak, TBM ilerlemeleri ile birlikte 
özel olarak tasarlanmış izleme 
sistemleri sayesinde yeryüzünde ve 

20 Uluslararası Proje – Global Project
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AfşAr BAğBAşı HAdimi Tüneli’nde  
%66 SeviyeSine Gelindi

tarihinde yapılmış, 30.07.2012 tarihinde de 
yüklenici firmaya iş yeri teslimi yapılarak 
inşaat süreci başlamıştır. Afşar Bağbaşı Hadimi 
Tüneli inşaatı  şu an itibarıyla %66 fiziki ve 
parasal gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. 24 
km uzunluğundaki Afşar Bağbaşı Hadimi 
Tüneli’nin amacı, Afşar Hadimi Barajı’nda 
toplanan suların ve buna ilaveten Taşkent, 
Hadim, Kongul ve Kurudere Regülatörlerinden 
gelen suların Tünel vasıtasıyla yapımı 
tamamlanan Bağbaşı Baraj rezervuarına 
aktarılması ve buradan da Mavi Tünel vasıtası 
ile Konya-Çumra ovasına iletilmesidir.    

Konya-Çumra III. Merhale Projesi ile; Yukarı 
Göksu Havzası’nın Akdeniz’e boşalan sularının 
yıllık 414 hm3’ü Mavi Tünel vasıtasıyla 
Konya Kapalı Havzası’na aktarılacaktır. Bu 
su ile hem Konya Ovası’nın yeraltı suyu 
hem de nihai sulama alanı olan 223,410 ha 
tarım alanının sulama suyu desteklenecektir. 
Ayrıca proje ile Konya kentinin uzun vadeli 
içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 100 hm³/yıl su tahsisi 
yapılmıştır. 

24 km uzunluğundaki Afşar 
Bağbaşı Hadimi Tüneli’nin 
amacı, Afşar Hadimi Barajı’nda 
toplanan suların ve buna 
ilaveten Taşkent, Hadim, Kongul 
ve Kurudere Regülatörlerinden 
gelen suların Tünel vasıtasıyla 
yapımı tamamlanan Bağbaşı Baraj 
rezervuarına aktarılması ve buradan 
da Mavi Tünel vasıtası ile Konya-
Çumra ovasına iletilmesidir.

Çumra Ovası Sulaması ile başlayan 
ve bir kısmının işletmede, diğer 
kısımlarının da farklı aşamalarda 

olduğu projelerden oluşan Konya 
Ovası Projesi (KOP)’nin en önemli ve 
en büyük ayağı Konya-Çumra Projesi’dir. 
3 merhaleden oluşan Konya-Çumra 
Projesi’nin ise en büyük ve en önemli 
kısmını Konya-Çumra III. Merhale Projesi 
teşkil etmektedir.

Konya-Çumra III. Merhale Projesi 
kapsamında bulunan Afşar Bağbaşı 
Hadimi Tüneli’nin ihalesi 17.04.2012 

The main aim of this 24 km length tunnel is to deviate water from Afsar 
Hadimi Dam and Taskent, Hadim, Kongul and Kurudere regulators to Bagbasi 
Dam reservoir. Then, this tunnel will transfer the water via Mavi Tunnel to 
Konya-Cumra basin. 

66 % of tunneling works are completed 
in afsar BagBasi Hadimi tunnel
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İzmİr İletİm Hattı 3. Kısım (KavaKlıdere-
Buca-Bornova) İçmesuyu  Projesİ

General Directorate of State Hydraulic Works continue “İzmir Transmission 
Line 3rd phase (Kavaklidere-Buca-Bornova) project” in order to deviate 
treated water to depot areas. This work tendered as a part of “İzmir Potable 
Water 2nd Pipeline Project”.  Buca tunnel having 1900 meters of length, 
which was the last part of the project, was excavated from both sides and 
construction works were finished at 20 April 2015. 

İzmir Transmission Line 3rd ParT (KavaKLidere-
Buca-Bornova) PoTaBLe WaTer suPPLy ProjecT 

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü 
denetiminde “İzmir İçmesuyu 
2. Merhale İsale Hattı Projesi” 

kapsamında, arıtılmış suyu İzmir içinde 
yapılacak olan ve halihazırda işletmede 

AbdullAh ÇAkmAkÇı

Barankaya İnşaaT

şanTİye şefİ

Orhan Güler

yakar Tünel

Tünel şefİ

olan depolara ulaştırmak amacıyla “İzmir 
İletim Hattı 3. Kısım (Kavaklıdere-Buca-
Bornova)” inşaatı devam ediyor. 
İş kapsamında 17 km uzunluğunda 1200 
mm ile 2000 mm arasında değişen çapta 

çelik boru döşenecek, 20.000 ton kapasiteli 
Bornova Deposu yapılacak, 1900 m 
uzunluğunda Buca Tüneli tamamlanacak. 
İş bütününde Nisan 2015 itibariyle %50’nin 
üzerinde fiziki gerçekleşme sağlanmış 
durumda.

Genel Bilgiler

İzmir İletim Hattı 3. Kısım İnşaatı işini 
Anılcan-Demars İnşaat ortak girişimi 
yüklenici olarak üstlenmiş durumda. 
Projenin alt yükleniciliğini Barankaya 
İnşaat yürütmektedir. Proje kapsamındaki 
tünel işleri ise Yakar Tünel tarafından 
yürütülmektedir.

İletim Hattının uzunluğu: 18.080 m 
Kazı derinliği:  4,00 m
Kazı genişliği:  3,00 m
Boru çapı:  2000 mm
Buca Tüneli uzunluğu: 1.905 m
Buca Tüneli çapı:  3,00 m 
Tünel taban kotu:  190,37 m
Tünel giriş kotu:  191,77 m
Tünel çıkış kotu:  197,48 m
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Proje ile İzmir iline 120 km mesafedeki 
Gördes Barajından yılda 59 milyon m³ içme 
suyu getirilmesi hedefleniyor. Projenin 
son ayağı pozisyonunda olan 1.900 m 
uzunluğundaki Buca Tüneli’nde, Bornova ve 
Buca tarafından ayrı ayrı başlatılan kazı 
çalışmasında 20 Nisan 2015 tarihi itibariyle 
birleşme tamamlandı ve tünelde ışık 
göründü.

Proje Alanının Yeri 

Proje alanı, Ege bölgesi İzmir ili Kavakdere 
Köyü arıtmasından başlayan, 2. Kısım İletim 
Hattı ile Bornova su deposu ve Buca Tüneli’ni 
de kapsayan alandır. 

Genel Jeoloji 

Proje alanı ve çevresinin stratigrafik jeolojisi, 
jeolojik tarihçesi, yapısal jeolojisi, deprem 
durumu bu bölümde açıklanmıştır. Genel 
jeolojik bilgiler ve jeolojik birimlerin 
özellikleri, birimlerin birbirleriyle ilişkileri 
ve deprem durumunun açıklanmasında 
bölgede daha önce yapılmış çalışmalar 
baz alınmış ve arazi etütleri ile bu bilgiler 
bütünleştirilmiştir.

Stratigrafik Jeoloji 

İnceleme alanında Menderes masifinin 
temelini oluşturan Paleozoyik yaşlı 
metamorfikler ile bunlar üzerine uyumsuz 
gelen Üst Kratese yaşlı Bornova karmaşığı 
üyesi olan, İzmir filişi geniş alanlarda 
yüzeylenmektedir. Yukarıda sözü edilen 
Neojen yaşlı karasal tortul kaya birimleri 
olan Altındağ formasyonu üyesi olan 
Buca kireçtaşları, marn, kil taşları ile yer 
yer çakıl yüzeylenmektedir. Yine bunlar 
üzerine uyumsuz gelen Kuvaterner yaşlı 
olan alüvyonlar kil, silt, kum, killi kum, 
çakıl ve killi çakıllardan ibarettir.  Bu eski 
birimler üzerinde yer yer yama şeklinde 
güncel alüvyon ve yamaç molozu birikimleri 
görülmüştür.

Jeolojik Birimlerin Gençten Yaşlıya  
Doğru İstifi  

Altındağ Formasyonu: Karabağlar, Yeşilyurt, 
Gültepe, Altındağ ve Buca yörelerinde 
yüzeylenen bu formasyon genellikle 
kırmızı, yeşil ve kahve renkli kil ve marn 
litolojisinde olup, bazı yerlerde konglomera 
ve kumtaşları ile ara katkılıdır. 75-80 m 
kalınlığa sahip olan birim içindeki killer yer 
yer çok iyi pekiştiklerinden kiltaşı  görünümü 
kazanmışlardır.  

Üst Kretase: Balçova dolaylarında 
yüzeylenmeler veren Bornova filişi, kumtaşı, 

silttaşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşmakta, 
yer yer de ekzotik kireçtaşı blok, çakıl ve 
parçaları içermektedir.Çoğunlukla ince, yersel 
olarak da kalın tabakalı olan kumtaşları 
kuvars ve feldspat tanelerinin kalsit 
çimento ile tutturulmasından oluşmuştur. 
Formasyonun egemen litolojisi olan kil ve 
silttaşları mikaca zengin olup çoğunlukla 
ince tabakalı veya laminalıdır.

 
Görünen kalınlığı 1000 m’den fazla olan 
Bornova filişinin yaşı önceki incelemelere 
göre Üst Kretase olarak belirlenmiştir.  

Yapısal Jeoloji 

Tabakalanma: İnceleme alanı ve çevresinde 
Üst Kratese  yaşlı Bornova karmaşığı üyesi 
olan İzmir Filişi  ile bunların içinde tektaşlar 
şeklinde kireç taşları, pliyosene ait kil,silt 
,kum ve çakıl karmaşığı olan çökel kayalar 
yer almaktadır.Kratese yaşlı filiş birimi ince 
kat manlı,genellikle K 20-40B doğrultulu 
, 60-80 KD’ya eğimlenmişlerdir. Bunların 
üzerine uyumsuz gelen,Neojen yaşlı Buca 
kireçtaşları, masif görünümlü, kalın kat manlı 
olup K10D/10KB’ya yamaç içine doğru 
eğimlenmiştir. Bunların alt ında bunlarla 
uyumlu kiltaşı, marn, silttaşı ve çakıl taşları 
mevcutur. 

Eklemlenme: Proje alanı ve çevresinde Üst 
Kratese yaşlı Bornova karmaşığı üyesi olan 
İzmir Filişi ile bunlarıniçinde tektaşlar 
şeklinde kireçtaşları, pliyosene ait  kil, 
silt, kum ve çakıl karmaşığı olan çökeller 
yeralmaktadır. Buların üzerinde yamaç 
molozu ve alüvyon görünümlü, kil, silt, kum, 
çakıl ve blok karmaşığı olan çökel kayalar yer 
almaktadır.  Kratese yaşlı, İzmir filişi olarak 
adlandıran kumt aşı + şeyl birimleri çok çat 
laklı ve kırıklıdır.Kırıklar çok yönlü olmalarına 
karşın genel olarak katmanlanmaya 
paralel ve dik olmaları dikkat çekmektedir. 
Kumtaşları genel olarak K 20-40B doğrultulu, 
60-80 KD ‘ya eğimlidirler. Kırık ve çat laklar 
genellikle temizdir. Bazı kısımları kuvars, 
kalsit ve kil dolguludur. Arada kuvars bantları 
ile mercekleri vardır.  

Faylanma: Proje alanında yüzeylenen Kratese 
yaşlı İzmir filişi’nin yer aldığı kısımlar ile 
bunların üzerine uyumsuz gelen Pliosen yaşlı 
kil, silt, kum ve çakıl karmaşığının oluşturduğu 
çökeller gelmiştir.Bu birimler, Alpin dağ 
oluşumları sırasında, tektonizmanın etkisiyle 
kırılmışlardır. Çalışma alanın da iletim hattı 
güzergahının yaklaşık,11+560,000 km’sinde 
alüvyon -  filiş dokanağında aktif, İzmir Fayı 
ile kesişmektedir.

Hidrojeoloji

İletim hattı boyunca ve çevresinde Kratese 
yaşlı İzmir filişi (kumtaşı+ şeyl ) ile tek taş 
olduğu sanılan kireçtaşlarının yer altı suyu 
bakımından fakir olduğu bilinmektedir. 
Sadece kireçtaşları akifer olma özelliği 
vardır. İzmir filişi ile pliyosen yaşlı, kil, silt 
kum ve kireç taşı ardalanması olan genç 
çökellerin dokanağı yeralt ı suyu bakımından 
zengindir.  Genç çökelleri oluşturan alüvyon 
(Qal) ve yamaç molozları (Qym) iri daneli 
malzeme içerdiklerinden dolayı geçirimli 
olarak kabul edilebilirler. Çevrede açılan 
keson kuyularda 8,00-10,00 m derinliğinde 
YAS olduğu gözlenmiştir.  

Mühendislik Jeolojisi

Yarma ve Temel Sondajları: İletim hattı 
boyunca, sondaj programı gereğince hat 
ekseninde 13 adet yarma gözlemi yapılmıştır. 
Ayrıca 12 adet, 6,00 m derinliğinde, 4 adet 
su deposu yapılacak alanda 3 adet açılması 
düşünülen, Buca tünelinde olmak üzere 
toplam 19 adet temel sondajı açılmıştır.  
Sondaj derinliklerinin toplamı, 226,00 
m olarak planlanmıştır.Ancak zeminin 
durumuna göre 21, 00 m artırılarak, 
toplam 247,00m derinliğinde temel sondaj 
açılmıştır. 

Buca Tüneli temel sondajları: Buca Tüneli; 
İletim hattının  13+875,000.km’sinde  
başlayıp, 15+9550,000 km’de  biten, 
18+080,000 km uzunluğunda, 3,00 m  
çapında düşünülmüştür.

Tünel güzergahında İzmir filiş birimiyle 
,bunların üzerine uyumsuz gelen Neojen 
yaşlı Altındağ formasyonu üyesi olan 
Buca kireçtaşları yer almaktadır. Tünel 
güzergahında yüzeylenen kaya birimlerinin 
jeolojik ve jeoteknik özellikleri Mühendislik 
Jeolojisi bölümünde ayrıntılı olarak 
anlatılmıştır.

Tünel güzergahında bir yarma etüdü ile 4 
ayrı noktada 4 adet sondaj yapılarak toplam 
151,00 m temel sondajı yapılmıştır.
Buca Tüneli Destek Tipleri 

Tek tüp olarak projelendirilen Buca Tüneli 
‘nde zemin profilini oluşturan farklı 
jeomekanik özelliklere sahip kaya kütleleri 
Q ve RMR kaya sınıflamasına dayalı olarak 
değerlendirilmiş (Tablo1) ve tünel kaya 
koşulları NATM Kaya Sınıflaması (ÖNORM 
B 2203) ve Q Kaya kütlesi sınıflandırma 
sistemi destekleme türlerine göre sınıflara 
ayrılmıştır.

İZMİR İLETİM HATTI.indd   25 20.05.2015   22:27:06



26 Yerli Proje – Local Project

Mart - Nisan 2015 .  www.tunelder.org.tr

Tsk-3 Nolu Sondaj Karotları Sandık No: 1.2,3,4 (0,00 – 32,50 M).

Tablo 1: Q Kaya KüTleSi SıNıflaNdırMa SiSTeMi deSTeKleMe Türleri

Tip 5 (B3) Destek Türü 

Buca Tüneli’nin, yukarıda belirtilen 
aralıklarında kaya koşulları dikkate alınarak 
bazı bölümler için ÖNORM a göre “B3“,  
destek türü önerilmiştir. Bu kaya sınıfında 
yapılan kazılarda kaya kütlesinde dökülmeler 
meydana gelir. Kohezyonun düşük, tünel 
kayasının parçalı ve zayıf olması stabilite 
sorunları yaratır. Tablo 1‘de verilen “Q kaya 
kütlesi sınıflandırma sistemi destekleme 

türleri” verilerine göre, Buca Tüneli ’nin 5 
nolu bölge içerisinde kalan kaya sınıfına göre 
önerilen destek türü aşağıda özetlenmiştir.  

 Kaya bulonu (minimum boyları L= 2+ 0,15 
(De) den;  L= 2+ 0,15 (4/1.6)= 2,50 m),  1.50 
x 1.50 paternde,  

 Çelik Hasır,
 Püskürtme beton (10 – 15 cm),
 Tünelcilik açısından kireçtaşı birimde 

açılacak olan kesimde çelik iksa gereksinimi 

bulunmamaktadır. Ancak, tünel imalatı 
sırasında oluşabilecek aksaklıklar göz 
önünde bulundurulmuş ve karşılaşılabilecek 
olası sorunları en aza indirmek amacı ile 
gerekli görüldüğü yerlerde “sistematik çelik 
iksa” kullanılması önerilmiştir.Yapılan kazı 
imaltı sırasında zemin koşulları gözönünde 
bulundurularak I profil 120’lik iksalar 
kullanılarak, iksa aralıkları 50 ile 150 cm 
olarak belirlenmiştir.

Tip 6 (C2) Destek Türü 

Buca Tüneli ’nin, yukarıda belirtilen aralıklarda 
kaya koşulları dikkate alınarak “C2“ destek 
türü önerilmiştir. C2 destek sınıfı kaya kütlesi 
davranışı açısından NATM standardında 
esas olarak fay zonları ile örselenmiş – 
parçalanmış kayaçlardan oluşmaktadır. Tablo 
1 ‘de verilen “Q kaya kütlesi sınıflandırma 
sistemi destekleme türleri” verilerine göre, 
Buca Tüneli ’nin 6 nolu bölge içerisinde 
kalan kaya sınıfına göre önerilen destek türü 
aşağıda özetlenmiştir. 
 

 Kaya bulonu (minimum boyları L= 2+ 0,15 
(De) den;  L= 2+ 0,15 (4/1.6)= 2,50 m), 1.50 x 
1.50 paternde,

 Çelik Hasır,
 Püskürtme beton (15 – 20 cm),
 Gerektiğinde tavan bölgesinde 

enjeksiyonlu süren boru
 Fliş birimi içerisinde açılacak olan tünel 

kesiminde bulunan killi birimlerin, suyun 
etkisi altında şişme potansiyeli göz önünde 
bulundurularak, tünel açılması sırasında 
olumsuz durumlarla karşılaşılmaması adına 
“sistematik çelik iksa” kullanılmasının uygun 
olacağı düşünülmüştür. Yapılan kazı imalatı 
sırasında killi birimlerin kazı koşullarını 
olumsuz engellemesi nedeni ile kullanılan 
I120 iksa tipinin değiştirilerek, NPI 200 ‘lük 
iksaların kullanımına karar verilmiştir.

Kaynaklar

1. İzmir içme suyu projesi, (Gördes barajı) 1. 
Kısım isale hattı  Bornova su deposu ile Buca 
tüneli temel araşt ırma raporu. Ö. ORHUN, 
DSİ raporları İZMİR
2. İzmir içme suyu projesi, (Gördes barajı) 
1. Kısım isale hattı ve Kavaklıdere Tüneliv 
temel araştırma raporu. F.METE, DSİ raporları 
İZMİR
3. Ankara zonu- Bornova karmaşığı-İzmir 
Filişi oluşum Koşulları F.YAĞMURLU( E.Ü
jeoloji bölümü-İzmir)
4.  T.C Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları 
Genel müdürlüğü,şev projelendirme
rehberi 
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Yeni Göcek karaYolu Tüneli

dakikaya düşürülerek daha kısa ve emniyetli 
bir geçiş mümkün olmuştu. 

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
başbakanlığı döneminde, 1989 yılında 
yapımına başlanan ve 8 başbakan 
ile 13 hükümet eskittikten sonra 2005 
yılında imalatına başlanıp 2006 yılında 
tamamlanarak hizmete girmişti.

Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi 
tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret 
modeli ile yapılan ve 2006 yılından bu 
yana işletilen 950 metre uzunluğundaki 
mevcut Göcek Tüneli’nde, otomobillerden 
3,5 lira, kamyon, otobüs ve TIR’lardan ise 

First Gocek tunnel started in March 2005 and became an 
alternative road for the Dalaman-Fethiye highway which includes 
approximately 20 inclined ramps. Furthermore, Gocek north tunnel 
project was started in September 2013 and was designed with 869 
m length, 8 m height and 5 m width. This new tunnel is constructed 
next to the existing tunnel.

Gocek Road Tunnel

Göcek Mahallesi’nde 25 yıllığına yap-
işlet-devret modeli ile Muğla ile 
Fethiye İlçesi’ni Antalya’ya bağlamak 

için yaptırılan Göcek Tüneli’nin ücretli 
olması nedeniyle Karayolları Antalya Bölge 
Müdürlüğü tarafından ücretsiz geçiş için 
yaptırılan yeni tünelde çalışmalar devam 
ediyor.

İmalat çalışmalarına Mart 2005’te 
başlanılan ilk Göcek Tüneli; Dalaman-
Fethiye karayolu üzerinde Göcek mevkiinde 
bulunan yaklaşık 20 adet dik rampalı virajlı 
geçiş yoluna alternatif olarak geliştirilmişti. 
Proje sayesinde, 5,5 km’lik yol 960 m’ye 
ortalama 35 dakika süren Göcek geçişi 5 

7,5 lira geçiş ücreti alınıyor. Paralı tünel 
olması nedeniyle mevcut Göcek Tüneli 
“Deli Dumrul Tüneli” olarak adlandırılıyor.

Yeni Göcek Tüneli Ücretsiz

Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü 
tarafından ücretsiz geçişi sağlayacak 
olan İkinci Göcek Tüneli mevcut tünelin 
hemen yanına yapılıyor. “Göcek Kuzey 
Tüneli Projesi” kapsamında Göcek’te 2013 
yılının Eylül ayında yapımına başlanan yeni 
tünelin uzunluğu 869 m, yüksekliği 8 m ve 
genişliği de 5 metre olacak. Kasım 2014 
tarihinde ışığın göründüğü, kazı ve delme 
çalışmalarının tamamlandığı tünelde 
beton kaplama ve bariyer yerleştirme 
çalışmalarına devam ediliyor. Mayıs 2015’te 
açılacak tünelden, Fethiye’den Muğla 
yönüne giden araçlardan geçiş ücreti 
alınmayacağı belirtiliyor. İlki 13 hükümet 
ve 8 Başbakan eskiten ve 17 yıl sonra 
hizmete açılan tünelin ikincisi 1,5 yılda 
tamamlanmış olacak. 

Kaynak: www.hurriyet.com.tr
Denek, H. ve Özçelik, Y., 2006, Dalaman-Göcek Karayolu 
Tünelinde Boru Kemer Yöntemi Uygulamaları ve 
Sonuçları, VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu
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AdAnA YAmAnlı ıı HES EnErji TünEli KAzılArındA YönlEndirmE 
vE izlEmE SiSTEminin TBm PErformAnSınA ETKilEri

Figure 1. Double Shield TBM used for excavation of Yamanli II HEPP Project 1st Stage Energy 
Tunnel (Robbins)

ÖZET
Bu çalışmada, yapımı NTF İnşaat Ltd. Şti. tarafından yüklenilen 
Enerjisa’nın Yamanlı II HES Projesi kapsamında, 4.305 mm 
kazı çaplı çift kalkanlı bir TBM ile kazısı devam eden 6.618 
m uzunluğundaki 1. Kademe Enerji Tüneli’nde kullanılan 
yönlendirme ve izleme sistemi tanıtılmakta, sistemin önemi ve 
kazı performansına etkileri özetlenmektedir.

ABSTRACT
TBM guidance and monitoring system used for the excavation 
of the 1st Stage Energy Tunnel of Yamanli II HEPP Project, 
owned by Enerjisa and constructed by NTF Construction, by 
a double shield TBM with 4.305 mm excavation diameter and 
6618 m length is introduced, its importance and affects on 
excavation performance are summarized. 

Hüseyin Tuna Özaslan

nTF inşaaT Tic. lTd. şTi.

ankara

EFFECTS oF THE GuIdaNCE aNd MoNITorING SYSTEM oN 
PErForMaNCE oF TBM For adaNa YaMaNLI II HEPP TuNNEL

1 PROJECT SUMMARY

Yamanli II HEPP power project includes two parts. The first part of 
project has a weir, 9330 m power tunnel, about 700 m of penstock and 
power house. Second part is about same, 5500 m of power tunnel, 140 m 
of penstock and power house. There are two curves. Radii of the curves 
are 1000 m and two of them are left direction. The first curve is about 
at 4000 m and the second is at the end of tunnel. NTF Construction Ltd. 
uses a double shielded TBM for excavation of 6618 m of the first stage 
power tunnel.

The TBM (Fig. 1) used for excavation of the first stage power tunnel has 
three shields: front shield, telescopic shield (middle), and gripper shield 
(tail). The guidance system, targets, and inclinometer, which are the main 
subject of this study, are located within the telescopic shield.

2 EFFECTS OF THE GUIDANCE AND MONITORING SYSTEM ON 
EXCAVATION PERFORMANCE

The TBM has guidance and monitoring system from Enzan Company of 
Japan. This system includes a total station, targets, inclinometer, robotec 
interface box, computers, and connection tools.

These main equipment parts came to the jobsite with the TBM. Enzan 
technician came to the jobsite to install these equipments before TBM 
testing on October 2012. The technician and the NTF surveying team 
started to install equipment together and made an education schedule 
in 7 days for surveyors. The technician and the NTF surveying team 
practiced for installing main parts to start TBM. It was realized that the 
Enzan technician had no experience on the guidance system.

2.1 Total Station and Back Point

NTF had a Trimble robotic total station (5603 STD) with a SCU box 
to connect total station with robotec interface box and power supply. 
According to Robbins’ TBM design, the total station had to be installed 
above the operator cabinet on a bracket. When the total station was 
installed there, it was seen that there was a 23 m of space for shifting 
in longitudinal total station. After 23 m, the total station hits the fresh 
air pipe on back up (gantry) units.

To start TBM, total station was installed and shifted within this 23 m, 
and TBM was moved on inside the segment rings. When the total station 
was installed inside the segments, 23 m shifting space was about 15 m. 
According to Robbins’ technician, 15 m space was enough for shifting.

On the other hand, total station had to see targets which were installed 
within the front shield, but many times the total station could not see 
targets because of small laser window. In the first 500 m, surveyors 
spent too much time for shifting and to see targets by total station. In 
the meantime, a solution had to be found about guidance system for 
more reliable production with the TBM. However, the Robbins officials 
claimed that there was nothing wrong with the system.
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Figure 2. Targets from modified window and inclinometer

As a result, when TBM production was about in the third month on 
January 2013, another technician from Robbins arrived to the jobsite 
to solve total station positioning problems. After seeing the problems, 
he decided to make major modifications on the system. He started the 
modification by moving all the fresh air pipes from total station side to 
the other side. Then, he modified a big window inside the gripper shield 
to see the targets (Fig. 2). After these modifications on the total station 
and window, the system has started working properly.

2.2 Targets and Inclinometer

This system has three remote targets and one inclinometer on TBM 
telescopic shield to estimate TBM cutterhead position (Fig. 2). There are 
3 targets, but two of them are enough, so almost two targets must be 
seen by the total station all the time. 

Target positions are always related to window to see the total station. 
If someone uses guidance system with laser, total station laser has to 
see targets all the time. Whichever side that the total station position is 
designed, a window should be located at gripper shield. 

TBM cutterhead position (horizontal - vertical) is calculated by using the 
targets. For this calculation, the relationship between (local position of 
the targets in TBM) the targets and TBM cutterhead should be known. 
Enzan system has a calculation program “TargetCalc2” (Fig. 3) for that 
relationship. Since the NTF surveying team had no experience with this 
calculation module, they had to make many practice with the program 
taking a long time to be familiar with. The program requires coordinates 
(X, Y, Z) of the TBM cutterhead, coordinates (X, Y, Z) of the targets, 
machine length, machine rolling and pitching angles. Local positions of 
each target are calculated in TBM (X, Y, distance). After that calculation, 
local positions of the targets are entered to guidance system’s main 
program (Fig. 3).

Although manual surveying is needed to use that program, it is a 
very useful program for surveyors. Coordinates of the targets can 
be measured easily, but the special points should be known in TBM 
to understand coordinates of the TBM cutterhead and pitching and 
rolling angles. For this, another relationship with special points and 
TBM cutterhead position should be known. Machine designers should 
mark almost 4 or 5 special points in TBM’s front or gripper shields to 
measure coordinates manually, after using the relationship to find the 
coordinates of the point at TBM cutterhead. Special points should be 

suitable to understand machine pitching and rolling angles, too. Of 
course, surveyors can find coordinates of the TBM cutterhead without 
special points and they made it many times, but spent too much time; 
and for these machines, the time means money.

When TBM was launching, Enzan technician and NTF surveyors 
checked suitable window to see targets from the point on the total 
station and installed a bracket for targets. After the targets are put 
on the brackets, coordinates of the targets are measured. Coordinates 
of the TBM cutterhead, pitching, and rolling angles are measured and 
calculated manually. An inclinometer is installed on a bracket in TBM 
front shield, too.

“TargetCalc2” is also used to find local positions of the targets in TBM. 
It was sure that, the positions of targets and window was not clear in 
TBM when machine was being designed. So, too much time was spent 
to install target bracket, to calculate local coordinates of the targets 
and also to see from the window. Machine designers should consider 
about total station and targets together and allow to technicians of 
the guidance system to check designing time. Total station and targets 
work together at the same time, so that the TBM should be designed 
in accordance to this.

Although the window was modified to see the targets, sometimes total 
station could not see the targets and TBM had to run without guidance 
system. To eliminate boring without laser system, a new bracket was 
designed for targets. The new bracket was installed tightly in the front 
shield. On the new bracket, there was about 20 special marked points 
and local coordinates of all points were known. Two targets were 
used, but there was about 20 special marked points to install targets. 
If the total station cannot see the target or targets, the targets had to 
be moved to another special point and local coordinates had to be 
changed on the main program.

While the guidance system is used with laser, it was experienced that 
the total station robotec surveyed the targets in 45 to 50 seconds for 
one period. It continues automatically during all boring time. That 
means boring and ring assembling are performed at the same time. The 
segment erector turns many times when boring. At this time, total station 
can not see the targets sometimes because of erector turning, but boring 
goes on nonstop. This is a disadvantage for guidance systems of double 
shield TBMs, if you choose surveying system like Enzan.
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2.3 Operator Cabinet Console

Machine operating console is a main part of the guidance and monitoring 
system. The equipment is positioned in the operator cabinet. That includes 
and connects data logging unit, machine control panel and Robotec 
Interface Box. There is a data logging unit console which allows controlling 
and operating TBM guidance system by operators and surveyors. This 
console is connected with all other parts.

Robotec Interface Box is also in this part of the system, which connects 
all the system to each other. For example, total station and targets are 
connected to each other with that box. Operator console and central control 
room are also connected with the same box. As it is known, TBM operators 
stay in TBM operator cabinet, therefore, they should learn guidance systems 
like a surveyor. When TBM operators learn that system, they can use robotec 
survey command at the main program. As it is mentioned above, when the 
machine works in double shield mode, the total station can not see targets, 
so operators can check what the problem is and call surveyors.

Universal segments are used in this project and Enzan system can calculate 
eleven different positions to assemble the segments. It has a calculation 
program to assemble segments, so operators must also learn this program. 
Surveyors and operators had training on this program. The program has 
two steps; “segment position calculation” and “segment building plan”. 
At the first step, someone manually measures the extended length of 
“Auxiliary thrust cylinders”, and also the space between the tail shield and 
the last assembled segment. At the second step, the operator inputs the 
measured data by “segment position calculation” command and calculates 
segment position, after using “segment building plan” command to see the 
positions of the next 20 segment keys on screen and save it (Fig. 4).

2.4 Central Control Room

Central control room is located out of the tunnel to control TBM guidance 
system and take reports by users. In this room, someone has a data logging 
unit which has fiber optic connection with Robotec Interface. Users can 

Figure 3. “TargetCalc2” program and prism position setting

Figure 4. Segment building plan

take reports on what they need. These reports can also include machine 
performance data and Robotec survey results. When someone needs help 
on guidance system, Enzan technicians can help and control TBM through 
the internet.

Enzan system uses “Total Station and BackSight” points to advance by the 
TBM, but the TBM used in this project do not allow checking these points 
after manual surveying. Because of the machine design, “Total Station 
and BackSight” point coordinates can not be controlled at the back of the 
machine. Someone has to take off these points brackets; that means the 
points should be checked before take off. But it is known that coordinates 
of these points should be checked, so brackets were installed behind the 
TBM on segments, for using these brackets for manual surveying. After 
manual surveying, “Total Station and BackSight” points can be controlled 
under the gantries. This work is repeated two times in a month by the 
surveyors. When surveying manually, triangulation points are used, which 
are spread over the jobsite. Positions of these points are measured by 
using a GPS.

3 CONCLUSIONS

TBM guidance and monitoring is a very important system, of which all 
parts must work simultaneously. If any part or parts of these systems have 
a problem or do not work, whole guidance and monitoring system does 
not work. At that time, TBM can not continue for boring. For example; if 
total station can not see targets, the position of TBM can not be located 
and TBM operation has to be stopped. Or, if the coordinates of the points 
can not be checked, someone can not be sure that whether TBM is on 
correct path or not. TBM manufacturers should consider further about 
machine’s guidance and monitoring system. It should be remembered that 
guidance and monitoring system is the eyes of a TBM. If you can not see, 
you can not go on.
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Doha Metrosu’nDa tüneli su BasMası 
sonucu KazıDa Çalışan tBM hasar GörDü

Qatar Rail yaptığı doğrulama 
ile birlikte, Doha metrosunda 
çalışan yükleniciler, kazıda 

çalışan tünel açma makinasının 
tüneli su basması sonucu gördüğü 
hasarı gidermeye çalışmaktalar. 

Proje çerçevesinde çalışan birçok 
bireyin yaptğı konuşmalar 

Pilot tünel; genellikle açılacak 
tünelin aksında veya paralel olarak 
normalden daha küçük çaplarda, 
güzergah üzerinde mevcut jeolojik 
koşullar (zemin ve kaya koşulları) 
hakkında detaylı bilgi edinmek için 
yapılan bir çalışmadır.

Kuzey Kırmızı Hattı çift tüp olarak 
tasarlanmış olup, Qatar Rail’ın yaptığı 
bildirime göre tünellerden sadece bir 
tanesi bu afetten etkilenmiştir. 

Bir kaynağa göre; Katar’ın kuru 
ve çöl iklimine rağmen gayet 
zengin bir yeraltı su kaynağı 
bulunmaktadır. Tünele hucüm eden 
suyun Doha Körfezi’nden geldiği 
düşünülmektedir.  

Kazı aşamalarından önce detaylı 
zemin araştırmaları yapılmasına 
rağmen, test yapılan iki bölge 
arasında bir zayıflık zonu ortaya 
çıkmıştır. Bunun kötü şans olduğunu 
ve yapılan ön çalışmalar sırasında 
her metrenin test edilemeceği ayrıca 
belirtilmiştir.

Sözlerine şu şekilde devam etti, 
“Tüneli basan deniz suyunun 
yüksek tuz oranı, geçtiğimiz hafta 
itibariyle hala su altında olan TBM’in 
parçalarına ilave hasar vermiştir”.

Doha Metrosu’nda tüneli su basması 
sonucu meydana gelen TBM hasarı 
şu ana kadar karşılaşılmış ilk vaka 
değildir. 

2012 yılında New York Şehir 
Limanınında deniz altından geçen 
su hattı için yapılan kazı esnasında 
tüneli su basmış ve su içerisinde 
bulunan tuz TBM’de korozyona neden 
olmuştur. Kazadan sonra, korozyona 
uğrayan hidrolik ve elektrik aksamları 
değiştirilmiş ve bu da projenin 
gecikmesine neden olmuştur. 

Contractors on the Doha 
Metro are currently working 
to fix a boring machine that 
suffered damage after part 
of the Red Line North tunnel 
flooded last month, Qatar Rail 
has confirmed.

Doha Metro Boring 
Machine DaMageD in 
unexpecteD tunnel 
flooD

doğrultusunda, bu afet Emiri Diwan 
yönünde Msheireb’in birkaç yüz 
metre yakınında Şubat ayı sonunda 
meydana gelmiştir. 

Doha News’e verilen demeçte afet 
sonucu kimsenin yaralanmadığı 
belirtilmiştir. 

Qatar Rail’in bildirdiğine göre, 
2019 yılında işletmeye alınması 
planlanan, bu projenin kırmızı 
hattında (Msheireb ve Lusail arasında 
tasarlanan) meydana gelen bu sel 
afetinin planlanan açılış tarihini 
etkilemeyeceği düşünülmektedir. 

Ancak bazı yükleniciler, projenin 
termin tarihinin bu olaydan 
etkilenmeyeceği konusunda 
şüphelerini belirttiler.

Qatar Rail olay hakkında çok fazla 
detay vermezken, afetin pilot tünel 
çalışmaları esnasında meydana 
geldiğini belirtti.
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VIctorIa İsİmlİ tünel açma 
makİnasI lİVerpool caddesİ’ne 
olan kazIsInI tamamladI
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Tunnel machine Victoria, named after Queen 
Victoria who oversaw the birth of modern 
railways, has successfully broken in to the 
eastern end of Liverpool Street Crossrail 
station.

The breakthrough, 40 m beneath the City of 
London, is part of Crossrail’s longest tunnel 
drive, 8.3 km from Limmo Peninsula, near 
Canning Town, to Farringdon. Victoria joins 
her sister machine, Elizabeth, who arrived in 
January. 

Tunnelling Machine VicToria 
arriVes aT liVerpool sTreeT

K raliçe Victoria ardından isimlendirilen TBM, 
Liverpool caddesinin doğusunda bulunan 
Crossrail istasyonuna doğru olan kazısını başarı 

ile bitirmiştir. 
 
Londra şehrinin 40 metre altında gerçekleşen kazı 
işleminin tamamlanmasının ardından, 8,3 km ile 
Limmo yarımadasından, Farringdon’a kadar uzanan 
Crossrail projesi içerisindeki en uzun bölüm olma 
özelliği taşımaktadır. 

Kazının diğer kısmını Elizabeth isimli makina Ocak 
ayı içersinde tamamlamıştı. 

Crossrail tünel projesinin tamamlanması için Victoria 
isimli tünel açma makinasının Farringdon istasyonu 
yönünde 750 metre daha kazı yapması gerekiyor. Bu 
kazıyı Crossrail projesinin bitiş zamanı olan bahar 
aylarında bitireceği planlanıyor.

Avrupa’nın en büyük altyapı projesi olan bu çalışmada 
42 kilometrelik tünelin 40 kilometresi tamamlanmış 
bulunmaktadır. 
 
Elizabeth ve Victoria isimli tünel açma makinalarının 
her ikisi de 1000 ton ağırlığında, 150 metre 
uzunluğunda olup 7 metrenin üzerinde çapa sahiptir. 
8 adet Crossrail tünel açma makinaları arasında Batı 
ve Güneydoğu Londra arasında kazı yapan son iki 
makina olarak çalışmalarına devam etmektedirler. 
 
Crossrail projesi tamamlandıktan sonra, şehrin raylı 
sistem taşıma kapasitesi %10 artacak ve yaklaşık 
1,5 milyon kullanıcı 45 dakika içersinde Londra’nın 
merkezine ulaşabilecektir. 

Liverpool Street istasyonu güneydoğu Londra’ya 
inşa edilen 10 yeni istasyondan biridir. Bu yeni 
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istasyon, şu an Londra’da var olan Liverpool Street 
ve Moorgate istasyonları ile bağlantılı olacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

Crossrail projesinin Aralık 2018 yılında işletmeye 
alınması planlanmaktadır. TfL (Transport for London) 
Crossrail projesini tamamen işletmeye aldıktan sonra, 
kullanıcılarına Canary Wharf ve Heatrow’da dahil olmak 
üzere Londra çevresinde kolaylıkla ulaşım imkanı 
sunacaktır. 

Dragados Sisk ortak girişimi, Mill Lane ve Stepney 
Green, Limmo yarımadası ve Farringdon ve Victoria Dock 
Portal ve Limmo arasındaki doğu tünellerinin inşasında 
çalışmaktadır. Liverpool Street istasyon tünelleri 
Balfour Beatty, BeMo Tunneling, Morgan Sindall ve Vinci 
Construction ortak girişimi tarafından açılmaktadır. 

Crossrail Projesi Hakkında

Crossrail projesi için ayrılan bütçe 14,8 milyar pound 
olarak belirlenmiştir. Crossrail projesinin güzergahı 
40 istasyon ile 100 kilometreden fazla olarak, batıda 
Reading ve Heatrow ve yeni 21 km’lik çift tüp ile doğuda 
Shenfield ve Abbey Wood arasında konumlandırılmıştır. 

Tamamladıktan sonra Londra’nın raylı sistem kapasitesini 
%10 arttıracak olan bu proje ile şehirdeki ulaşım süreleri 
oldukça kısalacaktır. Hattın 2018 yılı içerisinde işletmeye 
alınması planlanmaktadır. Bu proje Crossrail Limited (CRL) 
tarafından yürütülmektedir. CRL tamamıyla Transport 
for London (Londra Ulaşım) kurumuna bağlı bir alt 
kuruluştur. Crossrail projesi Department for Transport 
(Raylı Sistemler) ve Transport for London (Londra Ulaşım) 
tarafından ortak olarak desteklenmektedir.  
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BedLam KazIsI BaşLIyor
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Archaeologists have started excavating around 
3,000 skeletons from the Bedlam burial ground at 
Liverpool Street in the City of London.

The excavation will allow construction of the 
eastern entrance of the new Liverpool Street 
Crossrail station. A team of 60 archaeologists will 
work in shifts, six days a week to remove skeletons 
and carefully record evidence for what may 
prove to be, in archaeology terms, London’s most 
valuable 16th and 17th-century cemetery site. The 
excavation is being undertaken by MOLA (Museum 
of London Archaeology) on behalf of Crossrail.

Bedlam dig Begins at liverpool street

A rkeologlar 3000’e yakın iskeletin bulunduğu Londra Bedlam 
mezarlığı için kazı çalışmalarına başladı. Kazı sayesinde, yeni 
Liverpool Caddesi Crossrail İstasyonu doğu girişi inşası için 

ortada bir engel kalmayacaktır. 60 kişilik bir takımdan oluşan arkeologlar 
vardiyalı olarak haftada altı gün boyunca dikkatlice çalışarak iskeletleri 
çıkartacaktır. Londra’nın 16-17. yüzyıldan kalan en önemli mezarlığı olan bu 
alan, Londra arkeoloji müzesi tarafından, Crossrail için yürütülmektedir.  

Bedlam mezarlığı 1569 yılından yaklaşık olarak 1738 yılına kadar 
kullanılmıştır. Kullanıldığı başlıca dönemler arasında İngiliz 
İmparatorluğu’nun başlangıcı, iç savaş, Restorasyon dönemi, Shakespeare 
dönemi, Büyük Londra yangını ve birçok veba dönemi bulunmaktadır. 
2015 yılında Büyük Londra Veba Salgını’nın 350. yıl dönümü kutlanacaktır. 
Arkeologlar kazı sonrasında vebaya neden olan bakterinin evrimini 
anlayabilmelerine yardımcı bulgular elde etmek istiyorlar. 

Crossrail projesinin Baş arkeoloğu Jay Carver proje hakkındaki 
düşüncelerini şu şekilde dile getirdi “Bu kazı sayesinde 16 ve 17. 
yüzyılda Londra’da yaşamış olan halkın yaşamı ve ölümleri hakkında 
bilgi edinebileceğiz.” Bedlam mezarlığı Londra tarihi hakkında Tudor 
döneminden kozmopolitan döneminin başlarına kadar oldukça geniş bir 
alan içermektedir. Bu zamana kadar arkeologların karşılaştığı en büyük 
nimetlerden biri olarak gösterilebilir. Bedlam mezarlığı Londra halkının 
oldukça büyük bir kesimi tarafından kullanılmaktaydı.

Nick Elsden Londra Arkeoloji Müzesi proje müdürü “Crossrail Projesi 
sayesinde, yol sisteminden dolayı ulaşılması neredeyse imkansız ve 
nadir olan bir alanın arkeologlara açılması bizi oldukça heyecanlandırdı. 
Arazide yaklaşık olarak altı metrelik bir arkeolojik alan şehrin en eski 
kısmında bulunmakta, bu yüzden bir hayli fazla bilgi edineceğiz.” şeklinde 
konuştu.

Araştırma aynı zamanda göç eğilimleri, beslenme biçimleri, yaşam 
tarzları, o tarihte Londra’da yaşayanların nufüs bilgileri hakkında bilgi 
elde edilebilmesini sağlayacaktır. Çıkartılan iskeletler osteologlar 
(kemik uzmanları) tarafından ileri araştırmalar için arkeoloji müzesine 
gönderilecektir. Yapılan çalışmaların ardından iskeletler korumalı bir 
bölgede tekrardan gömüleceklerdir. 

İskeletler önümüzdeki dört hafta içerisinde çıkartılacaktır, ardından bu 
projede çalışan arkeologlar ortaçağ hazineleri ve Romalılardan kalan 
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parçalar üzerine çalışacaklardır. Arazinin altında 
bir Roma yolu bulunmakta ve şu ana kadar 
Romalılar döneminden kalma değerli eşyalar 
ve ölülerin küllerinin saklandığı birkaç kap 
bulunmuştur. Arkeologlar çalışmalarını Eylül ayı 
gibi bitirmeyi planlamaktadır, ardından inşaat 
çalışmaları yüklenici Laing O’Rourke tarafından 
şehrin doğusunda bulunan Ticket Hall yönünde 
devam edecektir. 

Bedlam Londra’nın sahip olduğu ilk 
kayıtlı mezarlığı olarak gösterilebilir ve 
orjinal şehir duvarlarının hemen dışında 
konumlanmıştır. Mezarlık, Londra’da kilise 
törenini karşılayamayacak kişiler, farklı dine 
mensuplar ve politik düşüncesi farklı kişiler 
tarafından kullanılıyordu. Ayrıca, veba salgını 
gibi zamanlarda diğer mezarlıklar dolu 
olduğu taktirde burası kullanılmaktaydı. 17. 

Yüzyılın ünlü politikacılarından John Lilburne 
ve Robert Lockyer’in burada gömülü olduğu 
düşünülmektedir. 

Bu zamana kadar Crossrail Projesi çerçevesinde 
40’tan fazla şantiye alanında Londra’nın 55 
milyon yıllık tarihini kapsayan 10000 adetten 
fazla değerli eşya bulunmuştur. Bu çalışma 
Birleşik Krallığın en büyük arkeoloji projesi 
olarak gösterilebilir. Liverpool Caddesi 
şantiyesinde 2013 ve 2014 yılında yapılan ön 
kazılar sonucunda 400’den fazla iskelet ve 
sayısız değerli eşya bulunmuştur. 

Bedlam Mezarlığı Hakkında

Bedlam, aynı zamanda Bethlem ve Yeni Kilise 
Mezarlığı olarak da bilinen bu mezarlık Liverpool 
Caddesi’nin batısında konumlanmaktadır. 
20000’den fazla Londralı’nın 1569 ile 1738 

Haber - News

yılları buraya gömüldüğü düşünülüyor. İsmini 
ise yakınında bulunan akıl hastaları için olan 
Bethlehem Hastahanesi’nden almaktadır. 

Geçen yıl Haziran ayında Crossrail 16 adet 
gönüllü ile Bedlam’da gömülü olan kişilerin 
listesini çıkartmak için bir çalışma başlattı. 
Çalışmanın sonunda elde edilen 5300 kişilik veri 
tabanı Crossrail’ın internet sitesinde yayınlandı 
ve arazide yapılan arkeolojik çalışma hakkında 
bilgi sağlandı.

Burada gömülü insanların çoğu sosyetenin 
kenarında kalmış kişiler olarak nitelendirilebilir. 
Gömülü insanların dahil olduğu meslekler 
arasında, hizmetliler, terziler, kunduracılar ve 
kayıkçılar bulunmaktadır. Ayrıca orta sınıfa dahil 
kasap ve kuyumcular da buraya gömülüdür. 
Farklı etniklerden insanların olması şehrin 
evrenselliğini ortaya koymaktadır. Ölümlere 
neden olan en büyük sebepler arasında 
veba salgınları, bebek ölümleri ve verem 
gösterilebilir. 

Bedlam mezarlığında gömülü olanlar arasında 
Oliver Cromwell’in yeni model ordusundan 
genç bir asker olan Robert Lockyer, İngiltere 
iç savaş zamanından bir politikacı olan John 
Lilburne, Muggletonian hareketinin kurucusu ve 
dini konular hakkında yazılar yazan Lodowicke 
Muggleton, kara büyü ve tecavüz olaylarlarına 
karıştığı düşünüldüğünden dolayı kızgın bir 
kalabalık tarafından taşlanarak öldürülmüş 
olan Buckhingham Dükü danışmanı Dr John 
Lambe ve son olarak ise ne kadar kendi isteği 
Bread caddesinde bulunan St Mildred kilisesine 
gömülmek olsa da Londra eski valisi Sir Ambrose 
Nicholas olarak gösterilmektedir.  

Crossrail Projesi Hakkında

Crossrail projesinin bütçesi 14,8 milyar pound 
olarak belirlenmiştir. Crossrail 100 km’den 
fazla güzergaha ve 40 istasyona sahip olup, 
batıda Reading ve Heatrow arasında, doğuda 
ise Shenfield ve Abbey Wood arasında yeni 21 
km’lik çift tüp ile konumlanmaktadır. 

Proje tamamlandıktan sonra Londra’nın raylı 
sistemler ağını %10 civarında arttıracak olan 
bu çalışma şehirde bir yenilenme sağlayacak 
ve ulaşımdaki süreleri kısaltacaktır. Crossrail 
projesinin 2018 yılında çalışmaya başlaması 
bekleniyor. 

Bu proje Crossrail Limited (CRL) tarafından 
yürütülmektedir. CRL tamamıyla Transport for 
London (Londra Ulaşım) kurumuna bağlı bir 
alt kuruluştur. Crossrail projesi Department 
for Transport (Raylı Sistemler) ve Transport for 
London (Londra Ulaşım) tarafından ortak olarak 
desteklenmektedir.  
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The last shipment of excavated 
material donated by Crossrail to one 
of Europe’s largest nature reserves has 
arrived at Wallasea Island in Essex.

In a landmark partnership with the 
Royal Society for the Protection of 
Birds (RSPB), 3 million tonnes of 
material excavated from deep below 
the capital is being used to create a 
flagship wetland nature reserve twice 
the size the City of London, and one 
of the UK’s most innovative flood 
defence systems.

Crossrail’s Final 
shipment oF earth 
arrives at Wallasea 
island

Kazı malzemesinin son sevkiyatı 
Crossrail tarafından Avrupa’nın 
en büyük doğal koruma alanı olan 

Essex Wallasea Adasına ulaşmıştır. 

Başkent Londra’dan çıkarılan 3 milyon 
tonluk kazı malzemesi sulak bir koruma 
alanı yapılmak üzere bu bölgeye 
gönderilmektedir. Kraliyet Kuşları 
Koruma Derneği (RSPB) ile birlikte 
yürütülen bu çalışma, Londra’nın 
yaklaşık olarak iki katı büyüklükte 
olup, aynı zamanda Birleşik Krallığın 
en yenilikçi sel destek sistemlerinden 
biri olma özelliği taşımaktadır. 

Sevkiyat, Crossrail ve RSPB için önemli 
bir geri sayım başlattı. 42 km tünellerin 
40 km’sinin bitirilmesi ile, Crossrail 
Farringdon’da gerçekleşecek büyük 
doğu/batı kazı tamamlama işlemi için 
hazırlanmaktadır. Sevkiyatı yapılan 

son kazı malzemesi ile birlikte koruma 
alanının ilk kısmı tamamlanmış olacak 
ve önümüzdeki yaz içerisinde yapılan 
duvar sayesinde sele karşı önlemler 
alınmış olacaktır. 

RSPB yöneticisi Mike Clarke şu sözleri 
dile getirdi “Wallasea Adası Avrupa’da 
bugüne kadar yapılmış en büyük sulak 
alan projesi olma özelliği taşımaktadır. 
Tabiki bu proje gönderilen kazı 
malzemeleri ile birlikte mümkün 
olmaktadır. Crossrail, endüstri ve 
çevreyi koruma örgütlerinin insanlar 
ve vahşi yaşam amaçları için beraber 
çalışabileceğini bu yaptıkları ile 
kanıtlamıştır.”

“Doğal yaşam üzerindeki baskı arttıkça, 
birinci sınıf ekonominin ve çevrenin 
elinizden gittiğini görüyorsunuz. 
Umuyoruz ki Crossrail ile yürüttüğümüz 
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ortaklık ilerideki benzersiz projeler ile 
devam edecektir.”

Crossrail yöneticisi Andrew 
Wolstenholme ise konuşmasında şu 
sözleri dile getirdi “Crossrail olarak 
biz Wallasea sınırları içersinde 
bulunan sulak arazi yapımı projesine 
katıldığımız için çok mutlutuz. RSPB 
ile birlikte yaptığımız bu ortak çalışma 
Crossrail olarak bizlerin sürdürülebilir 
stratejisini göstermiş ve inşaat 
sektörü ile çevre koruma örgütlerinin 
birlikte ekonomi ve çevre yararına 
çalışabileceğini kanıtlamıştır”

Crossrail projesi boyunca, Wembley 
stadyumunu 3 kere doldurabilecek 
kadar yaklaşık 6 milyon tonun 
üzerinde kazı yapılmıştır. Çıkarılan 
pasanın % 99’u geri dönüştürülmüş 
olup, yarısı RSPB için Wallasea 
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projesine, geriye kalan kısmı ise tarım 
ve yeniden yapılandırma projeleri için 
kullanılmıştır. 

Crossrail projesinde çıkartılan 
pasanın yaklaşık % 80’i tren veya 
gemi ile kilometre başına ton olarak 
taşınmıştır. Yaklaşık 150000 kamyon 
büyüklüğündeki pasa Londra’dan 
dışarıya gönderilmiştir. 

Crossrail istasyonlarından çıkartılan 
pasa Wallasea adasına gönderilmeden 
önce, Barking Riverside’da bulunan 

Dockland transfer alanına 
gönderilmiştir. Batı tünellerinden 
çıkartılan pasa ise Wallasea adasına 
gönderilmeden önce, demiryolu ile 
Westbourne Parkından Northfleet’e 
taşınmıştır. 

Crossrail projesinden transfer edilen 
pasa Wallasea koruma alanında 
mozaik şeklinde havzalar oluşturma 
ve adaların yükseltilmesinde 
kullanılmaktadır. Çalışma sonrasında 
670 hektarlık alan aynı 400 yıl 
önce olduğu gibi tarım arazisi 

olarak kullanılabilecektir. Bu proje 
aynı zamanda onbirlece göçebe 
kuş için sulak bir arazi oluşturacak 
bu sayede iklim değişikliği ve kıyı 
şeridinde sel afeti olaylarından 
etkilenmeyeceklerdir.

RSPB koruma alanının tamamlanabilmesi 
için toplamda 10 milyon tondan fazla 
kazı malzemesine ihtiyaç duyulmaktadır, 
şu an geriye kalan 7 milyon ton için 
yeni ortaklar arama çalışmaları devam 
etmektedir. 
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Mavi Tünel Çıkış Yapısı Model 
deneYi Yapıldı

Konya-Çumra III. Merhale Projesi içinde 
yer alan ve inşası devam eden Hotamış 
Depolaması’na AHİ Kanalı vasıtasıyla 

su aktaracak Mavi Tünel’in çıkış yapısının 
projelendirilmesi için tasarlanan model 
deneyi, DSİ Genel Müdürlüğü TAKK Dairesi 
Başkanlığı Laboratuarı’nda gerçekleştirildi.

DSİ 4.(Konya) Bölge Müdürü Mustafa 
Uzun başkanlığındaki mutabakat heyeti 

tarafından 3 Mart Salı günü gözlemi 
yapılan deney, 1/20 ölçekli olarak üretilen 
modelin çalıştırılmasıyla başarılı bir şekilde 
tamamlandı.

Konya Ovaları Projeleri’nin (KOP) en önemli 
ayağı olan Konya-Çumra 3. merhale projesi 
ile Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e 
boşalan sularının yıllık 414 Milyon m3’ü 
inşa edilmekte olan Bozkır, Bağbaşı ve 
Afşar Barajları ile Mavi Tünel vasıtasıyla 
Konya Kapalı Havzası’na aktarılacaktır. Bu 
su ile hem Konya Ovası’nın yeraltı suyu 
desteklenecek hem de nihai sulama alanı 
olan 223.410 hektarlık tarım alanının sulama 
suyu desteklenecektir.

Bağbaşı Barajı, Konya İli Hadim İlçesi Bağbaşı 
Kasabası’nın 1 km kuzeybatısında ve Göksu 
Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Baraj; Göksu 
Nehri’nin sularını Mavi Tünel’e derive eden, 
regülâtör ve depolama maksatlı kilit ünitedir. 
Göksu Havzası’nda inşa edilmekte olan 
Afşar ve Bozkır barajlarının sularını iletim 
kanalı vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tünel’e 
verilmesini sağlayacaktır. Bu şekilde Bağbaşı 
Barajı’nda depolanacak su, Mavi Tünel ile 

Göksu Havzası’ndan Konya Kapalı Havzası’na 
derive edilecek ve Konya Ovası’nın önemli 
bir kısmı sulu tarıma açılacaktır.

Kazı çapı 4,88 m olan çift kalkanlı TBM ile 
açılan 17.100 metre uzunluğunda ve 4,2 m 
iç çapa sahip olan Mavi Tünel bal peteği 
formasyonunda tasarımı yapılan prekast 
segment beton ile kaplanmıştı. Tamamlanan 
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli ile ilgili teknik 
bilgiler;

Bağbaşi Baraji    
Gövde Tipi        : Ön Yüzü Beton Kaplamali  
                  Kaya Dolgu

Gövde Hacmi      : 3,805 Hm3 
Gövde Yüksekliği : 115,5 m 
Depolama Hacmi : 205,00 Hm3 

Mavi Tünel

Tünel Uzunluğu    :17.100 m
Tünel Çapi           : 4,2 m
Debisi                 :  36 m³/s
Yaklaşım Tüneli    : 1085 m
Yaklaşım Tüneli Çapı : 4,2 m 

The model is designed for 
the exit structure of the 
Mavi tunnel and carried 
out in the laboratories of 
General Directorate of State 
Hydraulic Works. The model is 
successfully executed in 1/20 
scale in the 3rd of March. 

Mavi Tunnel 
exiT STrucTure 
Modelling iS 
coMpleTed 
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On 17 February 2015, Seattle Tunnel Partners began mining through 
the southern wall of the SR 99 tunnel access pit. As of 7 a.m. on Feb. 18, 
Bertha, the SR 99 tunneling machine, had moved more than three feet.

On Tuesday afternoon (31 March), Seattle Tunnel Partners safely placed 
the front end of the SR 99 tunneling machine on the repair platform 
located just south of the access pit. The set-down marked the end of a 
successful lift process that began early Monday.  Crews will continue 
disassembling the machine’s 2,000-ton front end in the coming days, 
using the massive red crane that completed yesterday’s lift to arrange 
pieces on the repair site.

BERTHA LIFT COMPLETE

J apon 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. Bertha, 

Müteahhitlik işlerini yürüten Seattle Tünel 
Ortaklığı kurtarma çalışmaları için bir program 
belirledi. Bu program dahilinde Aralık 2013 
tarihinden itibaren kazılarını durdurmuş vaziyette 

bekleyen Bertha, bir süreliğine yeniden kazıya 
başlayarak kendisi için oluşturulan dairesel kesitli 
kurtarma alanına ulaşmayı başardı. Kurtarma 
aşamaları aşağıdaki şekilde gelişti…

Bertha’nın Kazıyı Tamamlaması  
(18 Şubat 2015)

Seattle Tünel Ortaklığı SR99 tünel girişinin 
güney duvarına 17 Şubat 2015 itibarı ile varmış 
ve 18 Şubat sabah 7 civarında 1 metreden fazla 

ilerleyerek kazıyı tamamlamıştır. 19 Şubat 2015 
tarihi öğle saatlerinde makinanın kesici kafası 
güney duvarından çıkışı gerçekleştirmiştir. Ekip 1 
set betonarme segment halkasını yerleştirmek için 
yaklaşık olarak 60 cm daha kazı yapmıştır. 

Bu kısım Seattle Tünel Ortaklığı ve makine üreticisi 
Hitachi Zosen ekibi için bakımın ilk etabı olarak 
adlandırlabilir. Makina halka yapım çalışmalarını 
bitirmek için ilerlemeye 2şer metrelik adımlar 
ile devam etmiştir. Son olarak makinanın ön 
kısmı tamamen çıkışa geldiğinde söküm işlemleri 
başlatılmıştır. 

Bertha’nın Bir Sonraki Hareketi (26 Şubat 2015)

Kazının tamamlanmasından sonra, erişim kuyusunda 
bulunan beton, çamur ve su temizlenmiştir. Bu 
sırada Seattle Tünel Ortaklığı Bertha’nın kuyuya 
olan varışını tamamlamıştır. 

Kesicikafa hazırlanan duvardan çıkışını yaptıktan 
sonra bir kazı işlemi yapılmasına gerek kalmamıştır. 
Bir sonraki adım ise, makinayı ileri alabilmek için 
beton halkaların tamamlanması işlemidir. 

Söküm işleri tamamlandıktan sonra devasa bir vinç 
şantiye alanına getirilecek ve kesici kafadan önce 
makinanın çoğu parçası yeryüzüne alınacaktır. 
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Söküm İşlerinin Başlaması (3 Mart 2015)

Salı akşamı Bertha belirlenen erişim tüneline 
varışını tamamlamıştır. Seattle Tünel Ortaklığı 
tahmini olarak birkaç hafta sürecek olan söküm 
işlerine başlayabilmiştir.

Bertha dün ile 17 Şubat tarihleri arasında yaklaşık 
olarak 17 metre ilerleme yapmıştır. Bu esnada 
toplamda 9 adet segment halkası yapılmış 
ve bu halkalar makinanın kalkanı ve zemin 
yapısından dolayı yukarıdan görülmemektedir. 
Bertha son konumuna ulaştıktan sonra, ekip 
Dünya’nın en büyük Tünel Açma Makinasının 
söküm işlemlerine başlamıştır. Belirlenen 
sistematik adımlar ile makina bakım işlemlerinin 

yürütülmesi için toplam ağırlıklar yaklaşık 2000 
ton olan 4 parça halinde yeryüzüne alınacaktır. 
Bu adımlar haricinde yüzlerce hortum, kablo ve 
motor söküm işleri yapılacaktır. Ayrıca makinanın 
dış kısmına kaldırma amaçlı metal parçaların 
kaynak işlemleri yürütülecektir.  

Bertha’nın Kurtarma Kuyusundan Çıkartılmaya 
Hazırlanması (17 Mart 2015)

SR 99 Tünel Açma Makinasının söküm işlemleri 
devam ederken, Seattle Tünel Ortaklığı kuyunun 
etrafındaki alanı makina parçalarını yerleştirecek 
şekilde düzenlemeye başlamıştır. 

Ekip, çalışanların ve makina parçalarının bakım 
esnasında zarar görmesini önlemek için metal 

destek ünitesi kurulumunu yapmıştır. Destek 
ünitesi trafiğin aktığı SR99 karayolundan 
rahatlıkla görülmektedir. 

Bu zaman çerçevesinde, STP ekibi makinanın 
ön kısmındaki 4 parçanın ilkinin sökümünü 
haftanın sonuna kadar gerçekleştirecektir. 
Vinç operatörleri kesicikafa ve kazı ünitelerini 
çıkartacak olan devasa vincin son parçalarını 
takmak ile görevlendirildiler. Bu uygulamadan 
önce paletli vinç ile kuyudan daha ufak parçaların 
çıkartılması planlanmaktadır. 

Makinanın iç kısmında ise 24 adet motorun 
8 tanesinin sökümü yapılmış ve ekip hortum, 
kablo gibi bağlantı elemanlarının toplanması ile 
uğraşmaktadır. 8 adet motorun sökümü sayesinde 
ekip kesicikafa ve kazı ünitesini rahatlıkla 
yukarıya çıkarabilecek konuma gelmiştir. Her 
biri yaklaşık 3,5 ton ağırlığında olan 16 motorun 
ayrıca sökümü yapılmayacak, kesicikafanın bir 
parçası olarak birlikte dışarıya alınacaktır. 

Tünel Açma Makinasının Üçünücü Parçasının 
Yeryüzüne Ulaşması (23 Mart 2015)

Bu tarih itibarı ile Seattle Tünel Ortaklığı 
makinanın üçüncü parçasının yeryüzüne 
alınmasını başarı ile tamamlamıştır. Pazartesi 
sabah sularında ekip makinanın 90 tonluk sağ 
gövde kısmını kuyudan yukarıya taşımıştır. Daha 
önce çıkartılan iki parça gibi gövdenin sağ 
kısmı da makinanın dış kalkanına bağlı olarak 
bulunmaktaydı. 

Makinanın üst kalkanının sökümü tamamlandıktan 
sonra Seattle Tünel Ortaklığı bütün ilgisini 
sökümün son aşaması olan kesicikafa ve ana 
yatak ünitesine yönlendirecektir. Ekip bu aşamada 
modüler kule vinç olarak da adlandırılan 
devasa vinci 2000 tonluk ağırlığı kaldırmak için 
kullanacaktır. 

Son Tarih Yaklaşıyor (27 Mart 2015)

Seattle Tünel Ortaklığı makinanın ön kısmında 
yürüteceği bakım çalışmaları için yeryüzüne alma 
çalışmalarına başlamıştır. Perşembe günü devasa 
vinç kaldırma işlemini gerçekleştirecektir. Ekip 
bütün haftasonunu ekipmanların bağlanması 
ve 2000 tonluk ağırlığın yeryüzüne alınması 
için gereken işlemleri uygulayarak geçirecektir. 
Ek olarak, 5 katlı bina yüksekliğindeki kesici 
kafa kendisini döndüren motorlar ile birlikte 
kaldırılacaktır. Bakım sırasında değiştirilecek olan 
ana yatak ve conta sistemi bu işlem sırasında 
çıkartılacaktır. Ağırlığın çok fazla olması nedeniyle 
kaldırma işleminin yaklaşık olarak 16 saat 
sürmesi planlanmakta olup, belirlenen bir zaman 
aralığı bulunmamaktadır. Ekip kaldırma işleminin 
güvenli bir şekilde yürütülmesi için gereken 
bütün zamanı kullanmayı planlamaktadır. Vinç 
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ise Mammoet firması tarafından yapılmış olup, 
bu firma daha önce Rusya’da Barents denizi 
dibinde gömülü olan nükleer denizaltı gemisini 
çıkartma işlemini yürütmüştür. Yaklaşık olarak 11 
km uzunluğunda çelik halat ile donatılan bu 
vinç, 2400 ton ağırlığı kaldırabilme kapasitesine 
sahiptir.  Bu işlem dördüncü ve son kaldırma 
çalışması olacaktır. Bugüne kadar Bertha’nın üç 
parçası yeryüzüne çıkartılmış olup, en ağırı yaklaşık 
olarak 270 tondur. 

Bertha’nın 2000 tonluk Ön Kısmının Kaldırılma 
İşlemi (30 Mart 2015)

Seattle Tünel Ortaklığı makinanın bakımı için ön 
kısmının kuyudan çıkarılması işlemine başlamıştır. 
Makinanın beş kat yüksekliğindeki kesicikafası 
Pazartesi öğle vaktinde devasa kırmızı vinç 
tarafından kaldırılma çalışmalarına başlamıştır. 
İşlemin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için 
ekip gerekli her türlü güvenlik önlemini alacaktır.

Bu işlemden sonra Tünel Açma Makinasının 
dördüncü ve sonuncu parçası yeryüzüne ulaşmış 
olacaktır. Ekibin çalışmasındaki en ağır parça bu 
evrede taşınmıştır. Aynı zamanda bu parçanın 
içerisinde kesicikafanın dönmesini sağlayan 
motorlar da bulunmaktadır. Bakım sırasında 
değiştirilecek olan ana yatak ve conta sistemi bu 
işlem sırasında çıkartılacaktır. 

İşlemi hızlandırmak için, ekip kaldırıcağı kesiti 
yatay pozisyona almayı seçmiştir. Döndürme işlemi 
tamamlandığında vinç güney yönünde ilerlemeye 
başlayacak ve çıkartılan parça özel olarak 
hazırlanan platform üzerine yerleştirilecektir. 
Ekip ise güvenlik önlemleri için belirlenen zaman 
aralığından daha fazla zaman harcayacaktır.

Başarılı bir operasyonun ardından Seattle 
Tünel Ortaklığı makinanın ön kısmını platforma 
yerleştirmek için sabaha kadar bekleme kararı 
aldılar. Parça, sabah yeni ekip gelene kadar 
platformun üzerinde askıda bırakılması kararı 
alınmıştır. 

Bertha’nın Taşıma İşlemi Tamamlandı (31 Mart 
2015)

31 Mart Salı günü öğleden sonra Seatlle Tünel 
Ortaklığı Tünel Açma Makinasının ön kısmını erişim 
kuyusunun güneyinde konumlandırılan bakım 
platformu üzerine yerleştirme işlemini tamamladı. 
Pazartesi sabahın erken saatlerinde başlayan bu 
çalışmayı başarılı bir şekilde bitirmeyi başardılar. 
Ekip ilerleyen günlerde 2000 tonluk parçanın 
sökümüne devasa vinci parçaların şantiye alanında 
yerleştirilmesi için kullanarak devam edecektir. 
Bakım işleri kuyunun güneyinde gerçekleşecek 
olup, çalışanların ve makinanın güvenliği için metal 
destek elemanı altında gerçekleştirilecektir.

Vinç Mammoet firması tarafından yapılmış olup, 
daha önce Rusya’da Barents denizi dibinde gömülü 
olan nükleer denizaltı gemisini çıkartma işlemini 
yürütmüştür. Yaklaşık olarak 11 km uzunluğunda 
çelik halat ile donatılan bu vinç, 2400 ton ağırlığı 
kaldırabilme kapasitesine sahiptir. 

Projenin üstesinden gelen kesinlikle mühendislik 
çalışmaları olmuştur. Kesicikafanın kaldırılma 
işlemi, şeklinin düzensiz olması ve dengesiz ağırlık 
dağılımı nedeniyle olduça karmaşık olmuştur. 17,5 
metre çapında 1700 metrik ton ağırlığındaki bir 
parçayı kaldırmak düşünüldüğünde oldukça zorlu 
bir çalışma içerdiği anlaşılabilir. Aynı zamanda 
şantiye alanının karayolunun yanında bulunması 

ve kaldırma işleminin 40 metrenin üzerinde 
derinliği olan bir kuyuda ve stabilite problemleri 
içeren karmaşık bir zemin yapısında gerçekleşmesi 
çalışmayı daha da zorlaştırmıştır.Bu zorlu ve hassas 
çıkartma işlemi sırasında kızaklı bir kaldırma 
sistemi kullanılmıştır. Kızaklar betondan yapılmış 
ikiz topuklar ile desteklenmiştir. Genel olarak bu 
kazıklar tünel açma işlemi gerçekleşirken zemin 
yapısını desteklemek için kullanılmaktadır. Topukları 
temel olarak kullanıp kızaklar geniş bir aralığa 
yerleştirilmiştir. Mammoet mühendisleri bu tasarımı 
sadece dört hafta içerisinde hazırlamıştır. Çelik 
kirişlerin kaldırma işleminde kullanılması için özel bir 
modüler kule inşası yapılmış olup, kaldırılan yükler 
kolaylıkla desteklenebilmiştir.Beton temel yapısı o 
yükseklikte bir yükü kaldırabilecek kapasitede değildi, 
ayrıca Mammoet mühendisleri hesaplamalarında 
dengesiz yüklerin beton kazıklarda tork meydana 
getirebileceğini ortaya koydular. Bu sorunu ise 
kulenin altına bir hidrolik dengeleyici ekleyerek 
aştılar. 48 hidrolik silindir içeren sistemde kızak 
yapısı kayma işlemi sırasındaki rüzgar ve kuyruk 
kuvvetine dayanması için tasarlanmıştır. Hidrolik 
sistem içersindeki akışkanın hareketi ile sistemin 
üzerindeki yük eşit olarak dağılmaktadır. Bu sayede 
kule kendiliğinden denge konumuna gelmektedir. 
Bu uygulama böyle bir sistemin tamamen hidrolik 
olarak desteklendiği ilk çalışmadır. 

Çalışma esnasında birçok topoğraf ve mühendis 
tarafından yeryüzünde oluşan hareketler, bir izleme 
sistemi yardımı ile incelenmiştir. İşlemin güvenli 
bir şekilde yapılmasını sağlayan bu uygulama ile 
birlikte kuyudan çıkarma işlemi yaklaşık olarak 16 
saat sürmüştür. Bir sonraki sabah bu çalışma için 
daha fazla nivelman ölçümü yapılmıştır. Kesicikafa 
yerüstüne alınma işlemleri tamamlandığına göre 
bundan sonra yapılacak işlemler Bertha’yı tekrar 
çalışabilecek konuma getirmek için yürütülmektedir. 
Bakımlar tamamlandıktan sonra, kesicikafa hassas 
bir çalışma ile makinaya geri monte edilecek ve 
kazı işlemleri otoyol tünelinin tamamlanması için 
devam edecektir. 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. 

Kaynak: www.wsdot.wa.gov
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ÖZET
Bilindiği gibi dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak 
ülkemizde de tünel açmak için klasik yöntemden vazgeçilerek 
TBM (Tünel Açma Makinesi) kullanılması yaygınlaşmaya 
başlamıştır. TBM’ler klasik yöntemlere göre daha pahalı 
olmalarına rağmen daha hızlı ve güvenilir oluşları sebebiyle 
tercih edilmektedir. TBM’lerin olumlu yönleri olduğu gibi 
olumsuz yönleri de mevcuttur. TBM’in en önemli olumlu 
yönü işin eskiye nazaran çok hızlı yapılabilmesidir. En önemli 
olumsuzluk ise maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmada TBM ile açılmaya başlanan tünelde, güzergâh 
boyunca değişen her zeminden karot alınmış ve zemin 
özellikleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda geçilen 
jeolojik formasyon ile Silvan Barajı İletim Kanalı 2.Kısım 
(Silvan Tüneli) Proje Yapımı Mühendislik Jeolojisi Raporunda 
verilen Zemin Kesitlerinin birbirine uyup uymadığı anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca değişen zemin formasyonlarına göre TBM 
ilerleme performansı incelenmiştir.

ABSTRACT
It is well known that the use of TBM (Tunnel Boring Machine) 
is increasing in the world which replaces the classical 
excavation methods and  this trend  is also the same in our 
country. Although TBM method is expensive compared to 
classical tunneling methods, they are preferred due to the rapid 
excavation and reliability. TBM has negative sides as well as 
positive sides. The most significant negative side is seen as 
in the cost. In this study, the ground conditions are reviewed 
at every changing ground type by taking cores throughout 
the tunnel that is started to be opened by TBM. This led us to 
understand the actual geological conditions compared to the 
geology given in the Silvan Dam Transmission Channel 2.Part 
(Silvan Tunnel) Project report .TBM propagation performance 
was also evaluated according to varying ground conditions. 

M. E. İnal

DEvlEt Su İşlErİ 10. BölgE MüDürlüğü  
Sİlvan ProjE MüDürlüğü, DİyarBakır

n. İnal
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103. şuBE MüDürlüğü, BatMan

1 GİRİŞ

Ü lkemizde son zamanlarda açılan tünellerde tercih edilen 
Tünel Açma Makinaları özellikle tam cepheli “Tünel Delme 
Makineleri (TBM)” ile yapılan kazılar büyük şehirlerde elektrik, 

su, kanalizasyon, doğalgaz, metro tünelleri gibi yapıların açılmasında 
çevreye ve yerüstündeki yapılara zarar verilmemesi, istenilmeyen yeraltı 
hareketlerini önleme kabiliyeti, sessiz, titreşimsiz ve hızlı ilerlemeden 
dolayı sıklıkla tercih edilmektedirler.

Gelişen teknolojiyle birlikte tünel açmada işin hızlı ve zamanında 
bitirilmesi isteği klasik tünel açma yöntemi olan del - pat yerine daha 
modern ve gelişmiş bir teknoloji olan TBM kullanımını neredeyse 
zorunlu hale getirmiştir. 
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TBM kullanımını arttıran nedenler sadece bunlarla sınırlı değildir. İşin 
hızlı olmasının yanında en az miktarda sarsıntı meydana getirerek hem 
zeminin duyarlılığı bozulmadan kazı yapılması olanağı tanınmakta hem 
de yer üstünde bulunan yapıların bu tünel kazılarından en az miktarda 
etkilenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca tünelde çalışan elemanların sağlığı 
açısından da (daha az toz ve duman oluşturduğundan) TBM diğer 
yöntemlere tercih edilmektedir. 

Peki, buraya kadar olumlu yönleri anlatılan TBM’lerin olumsuz yönleri de 
yok mudur? Elbette ki TBM’lerin en olumsuz yönü ilk yatırım maliyetinin 
çok yüksek oluşudur. Yapılan değerlendirmede kazı çapına bağlı olmakla 
birlikte maliyetler 2 000 000 $ - 10 000 000$ arasında değişmektedir. 
Ayrıca işe başlamadan bir segment üretim fabrikası, beton santrali ve 
kırıcı şantiyesinin de kurulumuyla birlikte ilk yatırım maliyeti çok yüksek 
meblağlara ulaşabilmektedir. 

Yapılan bir çalışmada (Çınar ve Feridunoğlu, 1994) Şekil 1’den de 
anlaşılabileceği üzere örneğin 5 metre kazı çapındaki bir tünel için 
yaklaşık 4,5 km’den sonra TBM ile tünel kazısının daha ekonomik olduğu 
ortaya çıkmıştır. İncelediğimiz örnekte kazı çapı 7,80 m olduğundan TBM 
ile tünel kazısı elbette daha ekonomik olacaktır. 

Şekil 1. Del-Pat ile TBM’in maliyet önünden kıyaslanması (Çınar ve Feridunoğlu, 1994)

Şekil 2. Silvan 2. Kısım Sulama Proje Alanı

2 PROJENİN YERİ

Diyarbakır ili Silvan İlçesi sınırları içerisinde yer almakta olup, Dicle 
Nehri Sol sahil ovaları içinde bulunmaktadır.

3 PROJENİN AMACI

Dicle Nehri Sol Sahil ovalarında toplam 245372 ha tarım arazisinin 
sulanması için gerekli olan sulama suyun ihtiyacını karşılayan iletim 
sisteminin yapılması işidir. Projenin su kaynağı Batman Çayı’nın Kulp 
Kolu üzerinde inşa edilecek olan Silvan Barajı’dır. Yapımına başlanan 
Silvan Tünelleri (T1-T2) 10 210 m uzunluğunda 7 metre iç çapında 
ve iki adet birbirine paralel dairesel kesitli sulama amaçlı yapılacak 
tünellerdir.

4 KULLANILAN TBM’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kazı Çapı: 7,85 m 

Bitmiş Tünel Çapı: 7,00 

Açılacak Tünel Boyu: 2 * 10 210 = 20 420 m

Kurulu Güç: 8*350=2800 Kw

Kesici Kafa Nominal Torku: 5384 kNm

Kesici Kafa Aşırı Yük Torku: 7807 kNm

Kesici Kafa Limit Torku: 8346 kNm Pistonların İtme kuvveti: 35600 kN 

Kesici kafa dönme hızı: 8 devir/dak

Gripper Çapı: 7750 mm

Segment Genişliği: 1,50 m

Segment Kalınlığı: 0,30 m

Segment Tip Sayısı: 5 + 1 (Kilit Segmenti ) 

Ring Ağırlığı: 25,8 ton

Segment Betonu: C 45, DIN 1045

Segment Demiri: St 420, DIN 488

Contalar: 10 Bar basınca dayanıklı 

Segment Çimentosu: Katkılı portland çimentosu (PÇ 42,5), Cem II

TBM İlerleme Yönü: TBM tünelin mansabından menbasına doğru 
ilerleyecektir.

5 TÜNEL AÇMA MAKİNALARININ SEÇİMİ

TBM kullanılarak açılacak bir tünelde en önemli nokta uygun bir 
model seçmektir. Bunun için kesin olarak belirlenmiş bir yöntem 
olmamakla birlikte TBM’ler tünel güzergâhlarında geçilen jeolojik 
formasyonların özelliklerine göre seçilirler. TBM’ler tünel güzergâhındaki 
formasyonların kaya kalite dayanımları, sert, orta sert, yumuşak 
ve akıcı özelliklerine göre kafa dizaynları, kesici tipleri, makinayı 
dengeleme sistemleri, tahkimat sistemleri bakımından farklılıklar 
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Şekil 3. Klasik bir çift kalkanlı (double-sheet) TBM model kesiti 

Şekil 4. TBM Back- up kısımları  

Tablo 1. TBM’lerin avantaj ve dezavantajları

göstermektedirler. Tünel güzergahlarındaki jeolojik birimlerin yatay ve 
düşey yöndeki değişikliklerinin ve jeoteknik özelliklerinin sık aralıklarla 
yapılacak çalışmalarla detaylı olarak belirlenmesi, kazı makine tipinin 
doğru seçilmesini sağlayacaktır. Böylece kazı veriminin arttırılması 
sağlanmış olacak, zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilebilecektir. 
(Koçbay, 2010)

Farklı jeolojik birimlerde kullanılmak üzere farklı özelliklere sahip olan 
tünel açma makineleri geliştirilmiştir. TBM’leri kalkanlı ve kalkansız 
(açık, pabuçlu) olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür. Pabuçlu, 
tek kalkanlı ve çift kalkanlı TBM’ler kaya formasyonlarında kullanılırken 
çamur basınçlı ve pasa basınçlı TBM’ler zeminlerde ve su gelirinin fazla 
olduğu yerlerde kullanılmaktadır.

6 ÇİFT KALKANLI TBM’LER

Çift kalkanlı TBM’lerde adından da anlaşılacağı üzere iki adet kalkan 
bulunmaktadır. Bu tip TBM’lerde kazı için gerekli olan itme kuvveti iki 
şekilde sağlanmaktadır. Bunlardan ilki kalkansız TBM’lerde olduğu gibi 
pabuçların kullanılmasıdır. Formasyonun sağlam olduğu ve kendini 
tutabildiği yerlerde çift kalkanlı TBM’ler pabuçlu TBM gibi ilerlemektedir. 
Formasyonun kırık çatlaklı olduğu ve kendini tutamadığı yerlerde ise 
arka ve ön kalkanlar birbirine kenetlenmekte ve TBM kazıya tek kalkanlı 
TBM gibi devam edebilmektedir. 

Çift kalkanlı TBM’ler genellikle sağlam ve zayıf formasyonların bir 
arada bulunduğu bölgelerde tercih edilmektedir. Sağlam zeminlerde 
kazı ile tahkimatın birbirinden bağımsız olarak yapılması ilerleme hızını 
arttırmaktadır. (Ateş, 2014)

6.1. Çift Kalkanlı TBM’lerin Kısımları

Çift kalkanlı bir TBM kendi arasında kafa ve Back-up olmak üzere iki 
kısımdan meydana gelmektedir. 

TBM’lerin kafa olarak adlandırılan kısmında (Şek. 3);

 Kesici kafa:

 İtme Pistonları,

 Yönlendirme silindirleri,

 Kilitleme pabuçları (gripper): Çift Kalkanlı TBM’lerde Hidrolik silindirler 
kullanılarak, yanal destek tünelde ilerlemeyi sağlayan eleman

 Kesici kafayı döndüren motorlar,

 Erektör: Ring oluşturulması sırasında segmentlerı konumlandırmak 
için Uzaktan kumandalı, hareketli vakumlu yönlendirici, sayılabilir.

Bir TBM in back-up kısmı  Şekil 4 de verilmiştir.
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TBM arka kısmında bulunan, back-up sistemler olarak adlandırılan 
bölümde ise (Şekil 4);

 Hidrolik güç üniteleri,

 Tavan civataları için delici,

 Pasa nakliyatı için konveyör bantlar,

 Jeneratör: yaklaşık 70-100 kw elektirik kesildiğinde aydınlatma ve su 
pompaları için 

 Enjeksiyon pompası: Segmanların arkasına grout enjeksiyon basmak 
için yeterli debi ve güçte olmalı. İki adet(Biri yedek)

 Fan tube: Uygun çap ve uzunlukta 

 Havalandırma fanı: Uygun güç ve debide

 Jeneratör: Minimum havalandırma fanı kapasitesinde

7 TÜNEL BOYUNCA ZEMİN

Silvan Projesi Silvan 1.Kısım Sulaması İletim Tünelleri ve Kanalı Proje 
Yapımı Mühendislik Jeolojisi Raporuna göre zemin kesiti aşağıda 
verilmiştir, Şekil 5.

Şekil 5. Tünel Boyunca Zemin Kesiti (Silvan Projesi Mühendislik Jeolojisi Raporu)

Tablo 2. R.M.R. Sistemi Kayaç Sınıfları (Bieniawski, 1989)

İncelediğimiz Silvan tünellerinin geçtiği jeolojik formasyonlar; Silvan 
Projesi Silvan 1. Kısım Sulaması İletim Tünelleri ve Kanalı Proje Yapımı 
Mühendislik Jeolojisi Raporuna göre (Sayfa 7-11)

• Şelmo Formasyonu; Bu formasyon Kiltaşı, Kumtaşı ve Çakıltaşı 
ardalanmasından oluşmaktadır. Bu bölgedeki tünel güzergâhındaki tünel 
üst kotundan itibaren zemin kalınlığı 10 – 85 m olarak değişmektedir. 
Belirtilen bu zemin cinsi RMR kaya kütlesi sınıflaması sistemine göre 
(Tablo2) IV e gelen zayıf kaya sınıfına girmektedir. 

• Silvan Formasyonu; Kireçtaşı, Marnlı birimlerden oluşup kaya kalite 
indeksi orta, yüksek dayanımlıdır. Kalınlığı 300 m kadardır. Bir miktar su 
ihtiva etmektedir.

• Midyat Formasyonu; Killi Kireç taşı kaya kalite indeksi iyi, yüksek 
dayanımlıdır. Yaklaşık 150 m kalınlığındadır. Aşırı miktarda Yeraltı suyu 
ihtiva etmektedir.

• Gercüş Formasyonu: konglomera, kumtaşı ve kil taşından oluşmakta, 
kaya kalite indeksi iyi, orta dayanımlı özelliktedir. Orta - kalın tabakalı, 
sıkı çimentolu olan Gercüş formasyonu, gölsel - lagüner bir ortamda 
çökelmiştir. İnceleme alanındaki kalınlığı 400 m’nin üzerindedir.

• Germik Formasyonu: Kırmızı, boz, yeşil renkli marn, kireçtaşı, kiltaşı 
ve konglomera birimlerinin ardalanması şeklindedir. Kalınlığı 150 m 
kadardır.

Uzunluğu 10 210 m olan tünelimizin (Silvan Projesi Silvan 1. 
Kısım Sulaması İletim Tünelleri ve Kanalı Proje Yapımı Mühendislik 
Jeolojisi Raporuna göre) ilk 1050 m’si zayıf bir zemin olan Şelmo 
Formasyonundan geçmekte ve ardından da sırasıyla 805 m Silvan 
Formasyonu, 2 175 m Midyat Formasyonu, 4 200 m Gercüş Formasyonu, 
875 m Midyat Formasyonu, 210 m Germik Formasyonu ve 895 m Silvan 
Formasyonundan geçmesi beklenmektedir.

8 SİLVAN İLETİM TÜNELLERİNDE MEVCUT FORMASYONLAR VE TBM 
İLERLEME PERFORMANSLARI

İncelediğimiz Silvan tünellerinden alınan numuneler üzerinde 
yapılan değerlendirmeler sonucunda tünel ekseninin geçtiği jeolojik 
formasyonlar; 

8.1.Şelmo Formasyonu 

Şelmo Formasyonunda ilerlerken alınan numune sonuçları aşağıdaki 
tablo 3 de verilmiştir.

Kiltaşı, Kumtaşı ve Çakıltaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Bu bölgedeki 
tünel güzergâhındaki tünel üst kotundan itibaren zemin kalınlığı 10 – 
85 m olarak değişmektedir. Belirtilen bu zemin cinsi RMR kaya kütlesi 
sınıflaması sistemine göre IV no’lu sınıfa karşılık gelen zayıf kaya 
sınıfına girmektedir. Jeolojik rapora göre 1050 m uzunluğunda olması 
beklenen bu formasyon km:23+115 - 22+070 arasında yaklaşık 1293 
m boyunca devam etmiştir. 1 Temmuz 2014 ile 14 Ekim 2014 tarihleri 
arasında bu formasyonda TBM kazısı yapılmıştır. Bu formasyonda 
herhangi bir su gelimi olmamıştır ve TBM’in kafa kısmının soğutulması 
için su ihtiyacı had safhaya ulaşmıştır. Şelmo formasyonunda 
ilerlerken; Temmuz ayında işe yeni başlanmış olması sebebiyle çeşitli 
problemlerle karşılaşılmış ve bu sebepten toplam ilerleme 124 m 
ve ortalama günlük ilerleme 4 m civarında gerçekleşmiştir. Ağustos 
ayında problemlerin bir kısmı giderilmiş olduğundan toplam ilerleme 
216 m ve ortalama günlük ilerleme 7 m civarında gerçekleşmiştir. 
Eylül ayında sadece beklenen problemler (vardiye değişimi, bant 

Mart - Nisan 2015 .  www.tunelder.org.tr

58 Makale – Article

SİLVAN TÜNELİ.indd   58 20.05.2015   15:44:58



Tablo 3. Şelmo formasyonu zemin numuneleri ve özellikleri

Şekil 6. Şelmo formasyonu YAS durumu

Şekil 7. Şelmo formasyonunda TBM içindeki YAS durumu

Tablo 4. Şelmo Formasyonu TBM İlerleme Performansı

eklenmesi, OG kablo eklenmesi, ray eklenmesi, kafa temizliği vb) 
için iş durduğundan toplam ilerleme 684 m ve ortalama günlük 
ilerleme 22,8 m civarında gerçekleşmiştir. 14 Ekim tarihine kadar bu 
formasyonda devam edilmiş olup bu süre içinde toplam ilerleme 249,61 
m ve ortalama günlük ilerleme 17,83 m olarak gerçekleşmiştir, Tablo 4. 

Tünelle ilgili değişik görüntüler Şekil 6 ve 7 de vrilmiştir. 

8.2.Silvan Formasyonu

Silvan Formasyonunda ilerlerken alınan numunelerin sonuçları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.
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Kireçtaşı, Marnlı birimden oluşup kaya kalite indeksi orta, yüksek 
dayanımlıdır. Kalınlığı 300 m kadardır. Jeolojik rapora göre 805 m 
uzunluğunda olması beklenen bu formasyon km: 22+070- 21+275 
arasında yaklaşık 447 m boyunca devam etmiştir. 14 Ekim 2014 ile 30 
Ekim 2014 tarihleri arasında bu formasyonda TBM kazısı yapılmıştır. Bu 
formasyonda su gelimi yaklaşık 150-200 lt/sn seviyelerinde olmuştur. 
Bu miktarda bir su akışı tünelde çalışma açısından bir problem meydana 
getirmemiştir, Şekil 8, 9.

Şekil 8. Silvan formasyonu YAS durumu

Şekil 10. Silvan Formasyonu TBM İlerleme Performansı

Çizelge 6. Midyat formasyonu zemin numuneleri

Şekil 9. Silvan formasyonunda TBM içindeki YAS durumu

14 Ekim-30 Ekim arasında toplam ilerleme 464,18 m ve ortalama 
günlük ilerleme 29 m olarak gerçekleşmiştir,Şekil 10.

8.3.Midyat Formasyonu

Midyat Formasyonunda ilerlerken alınan numunelerin sonuçları 
aşağıdaki tablo 6 da verilmiştir.

Killi Kireç taşı kaya kalite indeksi iyi, yüksek dayanımlıdır. Yaklaşık 150 
m kalınlığındadır. Jeolojik rapora göre 2175 m uzunluğunda olması 
beklenen bu formasyon km: 21+375- 20+764 arasında yaklaşık 611 
m boyunca devam etmiştir. 30 Ekim 2014 ile 11 Ocak 2015 tarihleri 
arasında bu formasyon geçilmiştir. Bu Bu formasyonda su gelimi 
aşırı fazladır. İlk başlarda Silvan ve Midyat formasyonlarının kontak 
noktasındaki ani su gelişi yaklaşık 450-500 lt/sn seviyelerinde iken TBM 
ilerlemesine bağlı olarak 7 Kasım 2014 tarihi itibariyle tünele boşalan 
toplam debi 1663 lt/sn mertebesine ulaşmış ve iş durma noktasına 
gelmiştir, Şekil 11,12,13.
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Şekil 11. Midyat formasyonunda TBM içindeki YAS durumu

Şekil 14. Midyat Formasyonu TBM İlerleme Performansı

Tablo 15. Gercüş Formasyonu TBM İlerleme Performansı

Şekil 12. Silvan formasyonunda TBM içindeki YAS durumu

Şekil 13. Midyat formasyonunda su ihtiva eden çatlaklardan biri

Bu miktarda bir su Ülkemizde TBM ile açılan tüneller arasında çıkan en 
fazla olanıdır. Bu sebepten çalışma şartları çok zorlaşmış ve ilerleme 
hızı TBM’in ağırlık sebebiyle batma riski de göz önünde bulundurularak 
zorunlu olarak min seviyede olsa da  gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Kasım 2014 tarihinde toplam ilerleme 126,89 m ve ortalama günlük 
ilerleme 4,22 m olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2014 tarihinde toplam 
ilerleme 301,93 m ve ortalama günlük ilerleme 10,1 m olarak 
gerçekleşmiştir. Ocak 2015’te 11 gün boyunca bu formasyon devam etmiş 
ve toplam ilerleme 155 m, ortalama ilerleme ise 14,1 m olmuştur. Şekil 14. 
8.4.Gercüş Formasyonu

Kırmızı, kiremit renkli kiltaşı, kumtaşı, çamurtaşı ve konglomera 
birimlerinin ardalanması şeklindedir. RMR kaya kalite indeksine göre 
orta dayanımlıdır. Orta-kalın tabakalı, sıkı çimentolu olan Gercüş 
formasyonu, gölsel-lagüner bir ortamda çökelmiştir. İnceleme alanındaki 
kalınlığı 400 m’nin üzerindedir. Bu formasyon Midyat formasyonunun 
aksine tamamen kuru ve tozlu kiremitimsi bir yapıdadır. Dolayısıyla 
Midyat formasyonunda ilerlerken karşılaşılan aşırı su problemi burada 
daha farklı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Bu formasyonda TBM kazısının dezavantajı diğer formasyonların aksine 
çok kuru ve tozlu bir ortam oluşturmasıdır. Ayrıca makinenin kesici 
kafasına yapışarak sıkıştırıp ilerleme hızını düşürebilmektedir, Şekil 15. 
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Bu formasyonda 11 Ocak -31 Ocak 2015 tarihleri arasındaki toplam 
ilerleme 413,53 m ve ortalama günlük ilerleme 20,67 m olarak 
gerçekleşmiştir. Şubat 2015’te toplam ilerleme 691,67 m ve ortalama 
günlük ilerleme 24,7 m olmuştur. Mart 2015’te toplam ilerleme 718,4 m 
ve ortalama günlük ilerleme 23,17 m olmuştur. 

8.5.Toplam İlerlemeler

Aşağıda verilen Tablo 11 üzerinde yapılan değerlendirmede; en iyi 
aylık performansın Ekim ayında Silvan formasyonunda meydana 
geldiği ve ortalama ilerlemenin 24,46 m, toplam aylık ilerlemenin 
ise 733,74 m olduğu görülmektedir. Bu yüksek performans diğer 
formasyonlara göre (Şelmo ve Midyat) nispeten daha homojenik 
özellik gösteren bir zemin olması ve Şelmo gibi kuru, Midyat gibi 
aşırı sulu bir zemin özelliği göstermemesi sebebiyle mümkün 
olmuştur.

Çünkü Şelmo formasyonunda hiç su bulunmadığından makinenin 
kafa kısmının soğutulabilmesi için bir su deposu ve arıtma tesisi 
yapılmış, kilometrelerce boru döşenmek zorunda kalınmış ve bu 
sebepten de performans düşük kalmıştır. Midyat formasyonunda 
ise aşırı bir su akışı meydana geldiğinden bazı günler segment 
döşenmesi nerdeyse imkânsız hale geldiğinden zor şartlarda ancak 
bu kadar ilerleme sağlanabilmiştir. Oysa Silvan formasyonunda 
tünele sızıntıyla yaklaşık 200 lt/sn civarında su akışı olmuş ve bu 
miktarda su çalışmayı engellememiş aksine çalışma performansını 
arttırmıştır. Gercüş formasyonunda ilerleme devam etmekte olup 
bu formasyonun diğer formasyonlarla olan kıyasının doğru olarak 
yapılabilmesi için bu kısımlardaki TBM ilerlemesinin tamamlanması 
beklenmektedir. Ancak bu formasyonda TBM kazısının dezavantajı 
diğer formasyonların aksine çok kuru ve tozlu bir ortam 
oluşturmasıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

• Silvan tünelinde bulunan zemin türlerinden Midyat formasyonunda 
ilerlerken ülkemizde açılan tünellerde tespit edilen en yüksek 
YAS miktarıyla(1663 lt/sn) karşılaşılmış olmasına rağmen tünel 
mansaptan menbaya doğru açıldığından su akışı aşağıya doğru 
olup tünelde su birikmesi meydana gelmemiştir. Tünelde takribi 
60-70 cm civarında su yükselmesi olmuştur. Buna rağmen tünel 

Şekil  16. TBM aylık ortalama ve toplam ilerleme performansı

içerisindeki su cazibeyle boşalmış ve ilerlemeyi yavaşlatmakla 
birlikte çalışmayı tamamen engellememiştir. Bu sebepten zorunlu 
sebepler olmadıkça TBM ile açılan tüm tünellerde tünel açılma 
yönünün mutlaka mansaptan menbaya doğru olmasına dikkat 
edilmelidir.

• Silvan tünelinde kullanılan TBM’in yaklaşık 1 yıl süren ve 4 
farklı formasyondan geçen ilerleme performansı incelendiğinde 
en iyi performansın Silvan formasyonunda olduğu gözlenmiştir. 
Bu performansın formasyonun homojen olması, fazla boşluklu 
yapıda olmaması, aşırı miktarda su ihtiva etmemesi gibi sebepler 
dolayısıyla gerçekleştirilebildiği anlaşılmıştır.

• Silvan tünelinde birbirinden farklı özellikler ihtiva eden Şelmo 
Formasyonu, Silvan Formasyonu, Midyat Formasyonu ve Gercüş 
Formasyonunda yapılan ilerlemeler birlikte değerlendirildiğinde; 
Çift kalkanlı bir TBM’in her türlü zeminde ilerlemesinin mümkün 
olduğu ancak çeşitli şartlara bağlı olarak günlük ilerlemenin 0,76 m 
ile 43.94 m arasında değişebileceği görülmektedir.

• Yapılacak tünellerde öncelikle yeterli miktarda sondaj kuyusu 
açılmalı ve geçilecek güzergâhtaki zemin türleri kesin olarak 
anlaşılmaya çalışılmalıdır. Böyle bir çalışmanın yapılması durumunda, 
bu kadar heterojen zemin özelliği gösteren bir tünel ekseninde, hele 
de su gelişinin bu kadar fazla olduğu tespit edilen tünellerde Çift 
Kalkanlı TBM yerine sulu zeminlerde EBP özelliği gösteren, nispeten 
kuru zeminlerde ise çift kalkanlı TBM’ e dönüştürülebilen Mix Shield 
TBM’ler tercih edilebilir.
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Güney Kore’den TünelciliK 
derneği’ne ZiyareT

A committee from South Korea 
visited Turkish Tunneling Society 
in April. Firstly, they visited and 
obtained some information on 
current projects in Istanbul. 
Afterwards, committee went to 
the Istanbul Technical University 
Mining Engineering Department. Dr. 
Nuh Bilgin, Dr. Hanifi Copur and Dr. 
Cemal Balci made presentations to 
the committee about their activities 
with Turkish Tunneling Society and 
tunneling industry. 

South Korea haS been 
viSited turKiSh tunneling 
Society 

Güney Kore Cumhuriyeti’nden 
bir heyet Nisan ayı içerisinde 
Tünelcilik Derneği’ne bir ziyarette 

bulundular. Ziyaret kapsamında Güney 
Kore heyeti önce İstanbul’da devam eden 
birkaç projeyi gezerek projeler hakkında 
bilgiler aldılar. Daha sonra heyet İstanbul 
Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümü’nü ziyaret etti. Burada Tünelcilik 
Derneği tarafından kabule edilen heyete 
Dr. Nuh Bilgin, Dr. Hanifi Çopur ve Dr. Cemal 
Balcı tarafından derneğin faaliyetleri ve 
tünelcilik sektörü üzerine birer sunum 
yapıldı. Güney Kore Cumhuriyeti Altyapı ve 
Ulaştırma Bakanlığı’ndan bürokratlar, Kore 
Üniversitesi ve Kunkook Üniversitesi’nden 
öğretim üyelerinin bulunduğu heyet 
daha sonra Maden Mühendisliği bölüm 
laboratuarlarını gezdi. Heyete Kazı 
Teknolojileri ve Maden Makineleri 
Laboratuarı, Mikrotünel Açma, Sondaj 
ve Zemin Şartlandırma Laboratuaarı ile 
Kaya Mekaniği ve Doğaltaş Laboratuaarı 
gezdirilerek tünelcilik sektörüne yönelik 
yürütülen laboratuar çalışmaları hakkında 
bilgiler verildi.

Güney Kore özellikle ulaşım altyapı 
yatırımlarında köprü ve tünel projeleriyle 

dünya çapında başarılı işlere imza atıyor. 
Türkiye’de Avrasya Tüneli ve Üçüncü Boğaz 
Köprüsü gibi önemli altyapı projelerinde 
Güney Kore firmaları görev yapıyorlar.  
Türkiye ile olan ilişkilere özel bir önem 
verdiklerini belirten Güney Kore heyeti 

önümüzdeki önemli projelerde de Türk 
firmalarla birlikte çalışmak istediklerini 
belirttiler. Ağustos 2015 tarihinde yapılacak 
Tünelcilik Fuarı’yla da ilgilendiklerini 
söyleyen yetkililer işbirliğinin güçlenmesi 
temennisinde bulundular. 
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DÜNYA’DA İLK DEFA DÜZENLENEN 
ENERJİ ZİRVESİ TÜRKİYE’DE

International Energy Raw Materials and Energy Systems Summit will be 
organized in Turkey between the 1st and 3rd October 2015. The congress 
will be organized in Istanbul Hilton Bosporus Convention Center. This 
summit assembles academicians and sector together under the same 
roof. Ministry of Energy is organizing this activity with 10 keynote 
lectures and plenty of scientific papers. 

World’s first EnErgy summit Will bE hEld in turkEy
Dünya’da ilk defa Enerji Hammaddeleri ve 
Enerji konusunda Türkiye’de başlatılacak 
Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji 
Zirve & Sergisi (INERMA) 1-3 Ekim 2015’te 
İstanbul Hilton Bosphorus Convention 
Center’da gerçekleşecek. Akademi ve iş 
dünyasını aynı çatı altında toplayan INERMA 
Enerji Bakanlığı himayesinde düzenlenecek. 
Zirvede uzmanlar tarafından 10 adet çağrılı 
ve çok sayıda bilimsel bildiri sunulacak.

Konusunda Dünya’da ilk defa 
düzenlenecek olan enerji zirvesi 
INERMA 1-3 Ekim tarihleri arasında 

Türkiye’de gerçekleşecek. Akademisyenleri ve iş 
dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek 
olan platform Enerji Bakanlığı himayesinde 
Türkiye’nin en önemli kamu kuruluşlarının 
katılımı ile gerçekleşecek. Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu(TKİ), Türkiye Taş Kömürü 
Kurumu (TTK), Maden Tetkik ve Arama (MTA), 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), 
Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEİAŞ.), Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Devlet 
Su İşleri (DSİ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),  
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) , 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)’nin 

katılımı ile gerçekleşecek zirvede önemli enerji 
sorunlarına değinilecek. Enerji konusunun 
akademik dünya tarafından da ele alınması 
adına İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile 
yapılan işbirliği çerçevesinde, akademik kurul 
oluşturularak üniversiteler, kamu kurumları 
ve özel sektörden seçici kurul tarafından 
belirlenen bildiriler zirve süresince tüm 
katılımcılara sunulacak. İş dünyasıyla akademik 
çevreleri bir araya getirmesi anlamında büyük 
önem taşıyan INERMA, Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı (YMGV) ve Clarion Events 

Türkiye ortaklığında düzenlenecek. 3 gün 
sürecek zirvenin yanı sıra eş zamanlı 
endüstriden firmaların katılımlarıyla sergi 
de düzenlenecek. Ayrıca, bakanlık uzmanları 
ile yerli ve yabancı otoritelerin katılacağı 
açık oturumlar da organize edilecek. Petrol 
fiyatlarındaki düşüşün enerji stratejilerini 
nasıl etkileyeceği ve devamlılığı konusu 
uzmanlar tarafından tartışılacak. Gerek Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın bugüne 
kadar kamu ile gerçekleştirdiği etkinlikler, 
gerek İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
Dünya’da ve Türkiye’deki önemli bilimsel 
çalışmaları, gerekse Clarion Events’in dünya 
çapında enerji zirvelerine yaptığı ev sahipliği; 
dünyada ilk defa yapılacak olan bu etkinliğin 
başarısını arttıracak. 
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Tünel İç Kaplamalarında çelİK Tel 
donaTı Kullanımı  

ÖZET
Yeraltı uygulamalarında çelik tel donatıların kullanılması 
hızla yaygınlaşmaktadır. Tünel, şaft ve galeriler gibi kalıcı 
açıklıkların püskürtme beton ile desteklenmesinde, precast ve 
yerinde döküm tünel iç kaplamalarında kullanılmaktadır. Çelik 
tel donatılı betonun klasik çelik donatıya göre ana avantajı, 
uygulamayı oldukça kolaylaştırması, betona kattığı süneklik 
ve dayanımdır. Çelik tel donatı sayesinde betonun yerine kısa 
sürede uygulanması ve daha yüksek erken dayanım, tünelde 
stabilizasyonu hızlandırılır. Toplam inşaat süresinin azalması, 
tünelcilik faaliyetlerinde verimliliği arttırmaktadır. Bu yazıda 
çelik tel donatılı betonun (ÇTDB) iç kaplamada kullanımı ve 
spesifikasyonuna dair öneriler verilmektedir.

İ.MehMet YerlİkaYa

Bekaert İzMİt aŞ, kocaelİ

Mustafa uYar 

Bekaert İzMİt aŞ, kocaelİ

STeel FiBer reinForceD Tunnel liningS 

aBstract
The use of steel fibre reinforcement for underground stuctures 
is developing fast. Main areas of fiber concrete application is the 
support of permanent opening such as road tunnels, shaft and 
galleries, precast and cast in-situ final linings. The main benefits 
of steel fiber reinforced (SFrc), when compared to conventional 
reinforcement, are the simplification of the whole operation and 
its very high ductility or durability. The shorter placing time of 
concrete and higher degree of early-age strength, provided by 
the steel fibre reinforcement, allows a faster stabilisation of 
the ground. important reduction of the total construction time 
resulting in a higher productivity of the tunnel activities. This 
paper includes recommendations on how to specify and use 
SFrc in final linings 
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1.Genel Özellikleri
Çelik teller ile homojen olarak donatılmış betonlar (ÇTDB), yükler 
altında gösterdiği davranış açısından, geleneksel betondan 
farklı özellikler gösterir. Beton içinde sertleşme sırasında ortaya 
çıkan gerilmeler, malzeme içindeki mikro çatlaklar nedeni ile 
düzensizdir.

Betona ilave edilen çelik teller, harç fazı matrisini takviye 
ederek, üzerinden gerilmelerin aktarıldığı küçük köprüler olarak 
rol oynarlar. Aşırı yükler altında bile çelik teller, matris içindeki 
çatlağın yayılmasına yol açan gerilmeleri alırlar ve çatlamamış 
bölgelere yayarlar.

Betonun kazanmış olduğu bu davranış, beton kaplamalarda 
çatlak oluşumunu azaltmakta, betonun dayanıklılığı, dolayısıyla 
servis ömrü artmaktadır.

Betonun içinde homojen dağılımı sağlamak amacı ile çelik 
telleri üretildikten sonra tutkal ile birleştirilerek demetler haline 
getirmek önemlidir. Demetler, karışım sırasında mikser içinde 45 
saniyede çözülerek homojen olarak dağılırlar.

Betonların statik hesaplamalarında çelik teller, sadece eğilme 
momentini karşılayan donatı olarak görülmemelidir. Teller aynı 
zamanda betonda sünekliği, diğer bir değişle enerji yutma 
kapasitesini artırırlar. Betonun deformasyon yapma özeliği 
arttığından, ani kırılmalar meydana gelmemektedir.

Bu özelliklerinden yararlanılarak çelik tel donatılı betonlar 
endüstriyel zeminlerde, prekast yapı elamanlarında, tünel 
kaplamalarında ve reaktif pudra betonlarında (RPC) yaygın olarak 
uygulanmaktadır.

Günümüzde askeri alanlarda da uygulamalar görülmektedir. Çelik 
tel donatılı betonların darbe ve patlamaya karşı gösterdiği büyük 
dayanımdan dolayı çelik teller sığınaklarda, havaalanlarında, 
haberleşme tesislerinde yalın olarak ve klasik donatı ile birlikte 
kullanılmaktadır. 

Çelik teller için ülkemizde 3 adet standard yayınlanmıştır 
(TS10513-TS10514-TS10515). Ayrıca ASTM ve EN standardları 
da mevcuttur.

2. Tünel iç kaplama BeTonlarında çelik Tel 
kullanımı
Çelik tellerin tünel desteklemelerinde püskürtme betonlara 
süneklik sağlamak ve enerji yutma kapasitesini arttırmak 
amacıyla ilave edilerek kullanılması ülkemizde de artık çok 
iyi biliyor ve uygulanıyor. Ancak bilinmeyen, yeni nesil tellerin 
üstün özellikleri sayesinde potensiyel uygulama alanı özellikle 
tünelcilikte daha da ileri boyutlara taşınmıştır.

Çelik tellerin geometrisi, beton dizaynı ve uygulama tipine 
göre belirlenmektedir. Uzunlukları 30 ile 60 mm arasındadır. 
Tel uzunluğunun tel çapına oranı (l/d) 45 ile 80 arasında 
değişmektedir. Çelik tellerin uzunluk/çap oranı ve çekme kopma 
dayanımı arttıkça, betonun eğilmede çekme mukavemeti, 
sünekliği ve enerji yutma kapasitesi de artmaktadır.

Son yıllarda geliştirilen 5D çelik tellerin, beton içindeki davranışları 
ile diğer tellerden büyük farklılık göstermektedir. 5D çelik telleri, 
yüksek (2300 Mpa) çekme kopma dayanımı ve özel kancalarından 
dolayı, yük altında betondan sıyrılmamakta, %7 oranında uzayarak 
beton ile birlikte şekil değiştirmektedir. Böylelikle ilk çatlak 
oluşumundan sonra tepe yükü sonrası davranış büyük ölçüde 
iyileştirilmektedir.

Yeni nesil 5D telleri, beton kiriş eğilme deneylerinde normal 
tel dozajlarında bile şekil değiştirme sertleşme davranışı 
sergilemektedir. İlk çatlak gerilmesinden daha yüksek kalan 
dayanım gerilmelerine ulaşılmaktadır. Bu özellik, tellerin klasik 
donatı kullanılan birçok uygulamada, alternatif olarak kullanım 
şansını doğurmaktadır.

Uluslararası uygulamalar da referans alınarak ülkemizde iki adet 
karayolu tünelinde iç kaplamada donatı olarak 5D çelik telleri 
tercih edilmiştir. 

3. rivaTüneli 
Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında dört şeritli karayolu tüneli 
olarak dizayn edilmiş Riva Tüneli, 22 metre kazı çapı ile dünyanın 
en geniş açıklığa sahip tünellerinden birisidir. IC İçtaş-Astaldi 
ortaklığı tarafından inşaası devam eden tünellerin kuzey tüpü 
626, güney tüpü 561 metredir. Bu çapta bir tünelde membran 
uygulamasından sonra klasik donatının yerleştirilmesi son derece 
zahmetli, riskli ve zaman alıcı bir işlemdir. Genel olarak B 
sınıfı destekleme sistemi ile açılmış tünellerde iç kaplamalarda 
klasik donatıya yerine çelik tel donatıların kullanılabilirliği 
değerlendirilmek istenmiştir.
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Yapılan hesaplamalarda, klasik donatının iptal edilerek, sadece 
5D Dramix çelik tellerinin kullanılabileceği görülmüştür. 
Hesaplamalarda Rilem TDF 162, EC 2 ve Fib Model code 2010 
dizayn kuralları uygulanmıştır.
Aşağıdaki sebeplerle iç kaplama betonlarında donatı olarak 5D 
tellerinin kullanımına karar verilmiştir;

 Uluslararası şartnameler referans alınarak yapılan hesaplar
 5D tellerinin üstün performansı
 Hızlı ve kolay uygulama
 Kaza riskinin azaltılması
 Otomatik dozajlama sisteminin entegrasyonu

4. TesTler 
Tünel kaplamasında kullanılacak betonun performansı, İTÜ 
malzeme laboratuarında yapılan kiriş testleri ile ölçüldü. EN 
14651’e göre yapılan testlerde çatlak sonrası kalan dayanım 
değerleri, hesaplamalarda kullanılan gerilme değerleri ile 
karşılaştırıldı.

5. uyGulama
Proje yetkilileri ile birlikte uluslararası referanslar da dikkate 
alınarak kalite kontrol prosedürleri oluşturulmuş, beton santraline 
tam entegre dozajlama makinası tesis edilerek, tellerin betona 
tam otomatik ilavesi sağlanmıştır. Uygulama öncesi pompalama 
ve homojenlik testleri yapılmıştır.

Otomatik dozajlama sistemi ile beton santralinde ilave edilen 
teller, 10 m3’lüm transmikserlerle tünele nakledilmiştir. Tünel 
açıklığının sağladığı gabari mobil pompaların kullanımına imkan 
sağlamıştır. 12 metre uzunluğundaki anolara yaklaşık 350 m3 
çelik tel donatılı beton pompalanmıştır.

Uygulama başarı ile devam etmektedir. Yapılan analizlerde hem 
maliyet hem de süre anlamında önemli katma değer sağlandığı 
görülmüştür. 6-7 haftada 15.750 m3 (45 Ano) kaplama betonu 
uygulaması tamamlanabilmiştir.

sonuçlar
Betonda çelik tel kullanımı, betonun enerji yutma kapasitesini ve 
sünekliğini arttırmaktadır. Tünel inşaatlarında hız ve işçi sağlığı 
en önemli 2 husustur. Çelik lif donatılı beton kaplamalar iş 
hızını arttırmakta ve çalışanları güvenli bir ortamda tutmaktadır. 
Bugün hem çelik tel donatılı püskürtme ve yerinde dökme beton 
kaplamalar, hem de segment kaplamalarda dünyada geniş bir 
uygulama alanı bulmuştur. Çelik tellerin betondaki esas etkisi 
çatlak sonrası davranışta görülmektedir. İlk çatlak oluştuktan 
sonra matristeki rastgele dağılmış olan çelik teller köprüleme 
etkisi ile çatlağın ilerlemesini önler. Tellerin matristen sıyrılarak 
çıkması fazla enerji gerektirdiğinden toklukta belirgin bir artış 
elde edilir. Özellikle, ÇTDB’ların ana uygulama alanları, tüneller 
ve prekast segment kaplamalardır.

Önümüzdeki yıllarda, çelik tellerin yapısal kullanımlarının daha 
da arttığını göreceğiz. Bugün karma sistemler için standardlar 
hazırlanmıştır. Özellikle çevre etkilerinin hesaba katılması ile, 
‘Çatlak Genişliğine Göre Dizayn’ kavramı, gelecekte önemli 
yapıların hesabında göz önünde bulundurulacaktır.
 
    
kaynaklar
1. Avrupa Standardizasyon Komitesi: C2-1, Betonarme Yapı 
Tasarımı – Bölüm 1: Yapılar için genel kurallar
2. RILEM TC 162-TDF: Çelik tel donatılı betonlar test ve dizayn 
metodları 
3. DAfStb: Çelik Tel Donatılı Betonlarda Teknik kurallar,    
Mart 2010 
4. Fib Bülteni 65 + 66: Model Code 2010, Son Taslak – Cilt I + II 

BEKAERT.indd   70 20.05.2015   15:53:20



BEKAERT.indd   71 20.05.2015   15:53:20



72

Mart - Nisan 2015 .  www.tunelder.org.tr

KüçüK çaplarda BüyüK ÖlçeKli projeler 
GSTT 2015 Ödülüne layık GÖrüldü
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Two projects in which 
microtunnelling machines from 
Herrenknecht are driving new 
sewers have been awarded 
the “GSTT Award 2015” by the 
German Society for Trenchless 
Technology e.V. (GSTT). 

The special award “International 
Project” was given to the 
National Water Company of 
Saudi Arabia. At their unusual 
construction site in Mecca two 
Herrenknecht EPB shields with 
an individual remote monitoring 
system are in use. 

The Emschergenossenschaft 
received the GSTT Award 
“Gold” for a construction of a 
section between Dortmund and 
Bottrop as a part of the Emscher 
renaturation. Since 2013 several 
Herrenknecht utility machines 
have been driving a new sewer 
system there.

Large-ScaLe 
ProjectS in SmaLL 
DiameterS Win gStt 
aWarD 2015

Herrenknecht tarafından yürütülen 
kanalizasyon sistemi kazısında 
kullanılan iki adet mikrotünel makinası 

Alman Kazısız Teknolojiler Derneği (GSTT) 
tarafından ödüllendirildi. 

“Uluslararası Proje” ödülü Suudi Arabistan 
Ulusal Su İşleri’ne verildi.  Mekke şantiyesinde 
uzaktan kontrol sistemli iki adet pasa basınçlı 
makina kullanımda bulunmaktadır. 2013 
yılından beri Herrenknecht makinaları Suudi 
Arabistan sınırları içerisinde kanalizasyon 
hattı için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Suudi Arabistan Su İşleri yürüttüğü “Mekke 
Haram Kanalizasyon Hattı” projesi ile 
GSTT tarafından en iyi “Uluslararası Proje” 
ödülüne layık görüldü. İslam dinine mensup 
insanlar için en önemli yerlerden biri olan 
Mekke şehrinin altında iki adet 3,510 m 
çaplı Pasa Basınçlı Tünel Açma Makinaları 
kazı çalışmalarını sürdürmektedir. 80 metre 
kurb yarıçapı ile uzunlukları 1,5 ve 1,8 km 
olan ile iki adet tünelin kazısı yapılmaktadır. 

“İki adet 3.5 metre çapına sahip pasa basınçlı makina 
80 metrelik kurb yarıçapına sahip 1,5 ve 1,8 km 
uzunluğundaki kanalizasyon kazısını Mekke şehrinin 
altında gerçekleştirmektedir. Suudi Arabistan Mekke Haram 
Kanalizasyon Projesi’nin başlamasından önce arazi ekibi 
Herrenknecht’in Schwanau tesislerinde eğitim almışlardır. “

Uluslararası Proje – Global Project
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Kanalizasyon hattının kutsal zemzem suyu ile karışmaması için 
betonarme segmentler ikili conta sistemi ve HDPE iç kaplaması ile ek 
bir koruma sağlanarak uygulanmaktadır. 
 
Herrenknecht; tünel açma makinalarının üretimini müşterisine özel 
olarak tasarlamış ve bir uzaktan izleme sistemi ile birlikte imal etmiştir. 
Mekke şehrine sadece İslam dinine mensup kişiler girebilmektedir. Bu 
yüzden dolayı Saudi Binladin Group Saudi Arabia şirketi için özel olarak 
tasarlanmış olan bir izleme sistemi geliştirilmiştir. 

Herrenknecht makina operatörleri gün boyunca gerekli işlemler için 
destek sağlayabilmektedir. Ayrıca makina içersinde bulunan operatör 
kabininin aynısı Schwanau tesislerinde de yapılmış olup, kazı esnasında 
elde edilen veri direkt olarak Almanya’ya iletilmektedir. Ek olarak, 
Herrenknecht tesislerinde arazide çalışacak olan ekip, kurb yarıçapında 
gerçekleşicek olan kazı için gerekli eğitimleri almıştır. Saudi Binladin 
Group Saudi Arabia Genel Müdürü İbrahim Balaban proje hakkında şu 
düşünceleri dile getirdi; “Çalışmamız zamana karşı, Mekke’nin en yoğun 
çevre yollarından birinin altında ve kutsal zemzem suyu içersinden 
geçmektedir. Bu zorlu çalışma için benzersiz bir çözüme ihtiyacımız 
vardı. Herrenknecht bize çok güzel bir çözümü 7/24 destek ile birlikte 
sağladı. ” Altın GSTT ödülü ise Emschergenossenschaft Su Denetimi 
Derneğine verilmiştir. Emscher yeniden doğallaşma projesinin sahibi 
olarak, 35 km uzunluğundaki Dortmund ve Bottrop şehirleri arasındaki 

çalışması ile bu ödülü almaya hak kazanmıştır. Wayss & Freytag 
Ingenieurbau AG inşaat şirketi 25 km’den uzun kanalizasyon hattının 
kazısını bir adet Pasa Basınçlı ve 5 adet AVN model Çamur Basınçlı 
makinalar ile yapmaktadır. Bu geniş ölçekli projede, Emscher Nehri’nin 
korunması için, Herrenknecht tarafından üretilen makinalar 20 yıldır 
çalışmalarını sürdürmektedir. 20. ve 40. kesitlerde PORR GmbH firması 
23 km uzunluğundaki kanalizasyon hattının kazısını üç adet Pasa 
basınçlı makina ile sürdürmektedir. 

Herrenknect yönetim kurulu üyesi ve Altyapı Tünelciliği bölümünün 
yöneticisi olan Ulrich Schaffhauser ödül hakkındaki görüşlerini şu 
şekilde dile getirdi “GSTT ödüllerine layık görülen müşterilerimizi 
yürüttükleri eşsiz projelerinden dolayı kutlarız. Biz Herrenknecht olarak, 
kazısız teknolojiye sahip mikrotünel projelerine sağladığımız destek, 
yaşam kalitesini arttırmak ve doğal yaşamı koruduğumuz için ayrıca 
mutluyuz. ”

Alman Kazısız Teknolojiler Derneğinin (GSTT) yürüttüğü ödül töreni 
Altın, Gümüş ve Bronz olarak şu anki kazısız inşaat projelerine 
verilmiştir. Ayrıca, uluslararası kategorideki olağanüstü ve benzersiz 
projeler uluslararası özel ödülüne layık görülmüştür. Ödül töreni 24 
Mart 2015 tarihinde Wasser Berlin International kongre merkezinde 
gerçekleşmiştir.

Mekke Haram Kanalizasyon hattı projesi için Herrenknecht 
iki adet Pasa basınçlı makina ve eşsiz bir servis paketi 
tasarlamıştır. Makinaların operatör odaları aynı zamanda 
Schwanau’daki tesiste de bulunmakta ve kazı anında elde 
edilen veri Almanya’ya aktarılmaktadır. Herrenknecht 
makina operatörleri bu sayede kazı çalışmasını gece gündüz 
destekleyebilmektedir. 

AVN M-1728 model Herrenknecht mikrotünel makinası şafttan 
aşağı indiriliken. Dormund ve Bottrop arasındaki inşaat 
aşaması büyük ölçekli Emscher yeniden doğallaştırma projesi 
için GSTT altın ödülüne layık görülmüştür. Wayss & Freytag 
Ingenieurbau AG 25 km’den fazla kanalizasyon hattını 1 adet 
pasa basınçlı (EPB) ve 5 adet AVN çamur basınçlı makina ile 
yürütmektedir.
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BC1 MARMARAY BOĞAZ GEÇİŞİ, TünEllER vE 
İsTAsYOnlAR PROjEsİ, sİRkECİ İsTAsYOnu 
jEOTEknİk ÖlÇüMlER vE DEĞERlEnDİRMEsİ

1 SİRKECİ YERALTI İSTASYONU

Sirkeci istasyonunu oluşturan yeraltı yapıları şunlardır (Şekil 1 ve 2):

• Batı ve Doğu Havalandırma Şaftları,

• Kuzey ve Güney Platform tünelleri,

• Kuzey ve Güney Platform tünelleri arasında bağlantı tünelleri,

• Doğu ve Batı Şaftını birbirine bağlayan orta yürüyüş tüneli,

• Kaçış tünelleri,

• Üst kademe Kaçış Bacası,

• Üst kademe Kaçış tüneli,

• Alt kademe Kaçış Bacası,

• Alt kademe Kaçış tüneli,

• Güney Girişi Tüneli,

• Kuzey Giriş Tüneli,

• Eğimli Büyük ve Küçük Merdiven Tünelleri (Doğu ve Batı Şaftı).

2 GENEL JEOLOJİ

Sirkeci istasyonu inşaat çevresi ve civarı, çoğunlukla çamurtaşı ile birlikte 
kumtaşı ardalanmalı alt-orta karbonifer yaşlı Trakya formasyonundan 
oluşmaktadır. Bu sedimanter (Tortul) kayaçlar kıvrımlı ve faylı bir yapıda olup 
zaman zaman genç oluşumlu volkanik diyabaz kayaçları kesmektedir. Şekil 2. Sirkeci istasyonu 3D görünümü

ÖZET
Bu çalışmada, Marmaray projesi kapsamında yer alan Sirkeci 
İstasyonu Tünellerinde gerçekleştirilen jeoteknik ölçme 
çalışmaları incelenmiştir. Uygulanan jeoteknik ölçümler 
açıklanmış ve elde edilen veriler sunulmuştur.

ABSTRACT
Geotechnical measurements in tunnels and stations within the 
context of BC1 Marmaray Crossing Project are summarized in 
this study.

NuRTAç Kılıç

MAdEN Müh. 

TAİSEİ Co. MArMArAy ProjECT:BC1

 AhMET VArol

jEolojİ Müh. 

SonEr TEMEl Müh. İnş VE TİC A.ş.

GökBorA AkAy

jEolojİ Müh. 

TAİSEİ Co. MArMArAy ProjECT:BC1

GeoTeChniCal MeaSUreMenTS in TUnnelS and 
STaTionS wiThin BC1MarMaray BoSPhorUS CroSSinG

Bölgenin jeolojik yapısı tanımlandırılırken ön fizibilite etütlerinde 
yapılan sondaj log raporlarından r jeolojik  çalışmalardan bir tanesi 
de ayna haritalarıdır. Ayna çizimleri her bir iksanın konumu sırasında 
birer metrede özellikle parçalı kazılar esnasında her bir kazı adımının 
bölgesine ait yerler güncellenmek koşuluyla tam kesit ayna haritaları 
oluşturulmuştur (Şekil 4a,b).

Şekil 1. Sirkeci istasyonu lokasyon haritasi ve genel planı
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Şekil 3. Sirkeci istasyonu jeolojik kesitleri

Şekil 4a. Ayna haritasi   a) 1. Aşama (ISS-NEL)   b) son aşama (ISS-NEL)

Tablo 1. RMR Değeri JHPC Sınıflaması

2.1 RMR ve JHPC Kıyaslaması

Ayna haritaları ve jeolojik kesitler oluştururken Kaya-destek sınıflaması 
Japon Karayolları Sınıflaması (JHPC) kullanılmıştır (Tablo 1).

Tünellerin tek tek jeolojisini incelersek;

Batı Şaftı JHPC ye göre DI-DII patternine sahip olduğu görülmüştür. 
Elde edilen ayna haritalarına görede gelişmiş bir fay hattı zaman zaman 
yıpranmaların olduğu zayıf ve ince kumtaşı,çamurtaşı (killi tabaka) 
silt taşı alteresyonu güçlü ve orta dereceli güçlükte diyabaz  siltler ve 
dayklar görülmektedir.

Kuzey ve Güney Platform tünelleri genellikle DII sınıflamasına giren bir 
formasyona sahiptir. Doğu Şaftı ve ISS tüneli doğusu da fay zonunun 
geçtiği bir formasyona sahiptir. Çoğunlukla DII paterninin olduğu ve 
uygulandığı alan olmuştur. ISS tünelinin bittiği NEL tünelinin başladığı 
TBM -6 tüneli ile birleştiği yerdeki zemin is E paternine sahip bölge 
olmuştur. NEL tünelinin zeminin kötü olması ve TBM-6 ile birleşim 
noktası olduğundan deformasyonun daha az meydana gelmesi için 
kimyasal enjeksiyonlarla iyileştirme yapılmıştır.

Güney girişinin olduğu SE, ISL, SEL tünellerinin bulunduğu bölgede 
yaptığımız 42 m’lik sondaj verilerinde; 13,5-19 m aralığında değişen 
dolgu tabakasına daha sonraki 6,5 m’de kil-killi kum tabakasına; son 
16,5 m’de yüksek derecede ayrışmış kumtaşı-kiltaşı alteresyonuna 
rastlanmıştır. Kuzey girişinde yapılan 64 m, 45m ve 41 m’lik sondaj 
verilerinde ilk 42 m ve 28,5 m’lik değişen karot numulerinde dolgu 
tabakasına; sonraki 13-7,5 m’de kum kil-killi kumtaşı ve son 3,5-10,5 m 
yüksek derecede ayrışmış kumtaşı-kiltaşı alteresyanuna rastlanılmıştır.

3 SİRKECİ İSTASYONU TÜNELLERİNDE YAPILAN JEOTEKNİK 
ÖLÇÜMLER

NATM yöntemiyle açılan Sirkeci istasyonu tünellerinin geoteknik izleme 
işlemi,

 Yüzeyde yapılan Nivelman Ölçümler ile,

 Tünel içinde yapılan konverjans ölçümler ile,

 İnklometre ile,

 Ekstansometre ile,

 Straingauge ve stresscell ile,

 Tünel içi su gelirleri ve yüzeyden su kuyularının ölçülmesi ile yapıldı.

Biz burada önemli olan ilk iki madde üzerinde duracağız.

3.1 Yüzeyde Yapılan Nivelman Jeoteknik Ölçümler

Sirkecide kazılara başlamadan önce Tokyo Head (Anamerkez) 
ofisimizde sirkeci formasyonun durumu göz önüne alınarak çeşitli 
varsayımlar ve öngörüler hesaplanmıştır. Bölgede bulunan yaklaşık 
150 tane bina için maksimum ve minimum tahmini oturma miktarları 
belirlenip alarm seviyeleri belirlenmiştir. Bu binaların her bir 
köşesine bulonlar ve zeminleri de kontrol etmek amacıyla zemin 
çivileri konulmuştur. (Şekil 5).

3.2 Tünel İçi Yapılan Jeoteknik Ölçümler

Diğer bir deformasyon ölçüm çeşidimiz tünel içinde destek sistemine 
yerleştirdiğimiz reflektör targetları olmuştur. Tünel tip ve kesitlerine 
göre kademe kademe üst yarı (Topheading), orta (Bench) ve alt yarı 
kısımlarına (invert) noktalar yerleştirilmiştir. Daha büyük tip kesitlerde 
nokta sayıları artırılmıştır. Özellikle büyük platform tip kesitleri (PFV-L)
ve havalandırma şaftlarının platformlarla bağlantı kısımlarında (CNV) 
nokta sayıları artırılarak deformasyon izlemeleri yapılmıştır. (Şekil 6).
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Şekil 5. Bina ve zemin bulonunun yerleştirilmesi

Şekil 6. Çeşitli tünel tiplerine yerleştirilen ölçme noktaları
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Şekil 7. ISS Tünel içinde uygulanan destek elemanları

Şekil 8. Güney Girişi Tünel içinde uygulanan destek elemanları

4 SİRKECİ TÜNELLERİNDEKİ DEFORMASYONLARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Sirkeci tünellerinde yüzeyde ve tünel içerisinde meydana gelen 
deformasyonlar kıyaslanmasında, Güney girişi (SE) ve Doğu 
şaftına ait eğimli tünelde (ISS) açılırken oluşan deformasyonlar 
karşılaştırılmıştır (Şekil 9 ve 10).

Güney girişi tünelinin bulunduğu jeolojik formasyon daha önce 
açıklanmıştı. Bu bölgede SIR209 ve SIR 210 nolu binalarda 
oturma miktarları maximum seviyede olup  SD 14 nolu bulonda 
gerçekleşmiştir. Bu bölge jeolojik formasyonun en zayıf olduğu 
aynı zamanda yatay ve dikey tünel açıklığının keşişim noktası 
olduğu (junction) bölüme denk gelmektedir.

4.1 Güney Girişi Grafikleri incelemesi

SE TD26 03.12.2012 tarihinde üst yarı kazısı başlamış olup 
11.12.2012 tarihinde bitmiştir. Bu tarihten sonrada tünelin alt 

yarısı açılmıştır. Üst yarı (TH) aşamasında sağ ve soldaki (2,3), 
tavandaki (1) noktalar üniform olarak oturduğu için konverjans 
değerlerinde çok büyük bir sapma görülmemiştir. Buna müteakip 
yüzeyde de üniform bir şekilde tünelde olan deformasyon 
etkisiyle hareketlenme gözlenmiştir. Bu yüzden tünel içinde  
püskürtme beton arkasına çimento enjeksiyonu uygulanmıştır. 
İnvert kazısından sonra tünel içerisinde deformasyonlar iksa 
açıklığından dolayı bir miktar kapanma (divergence) gözlenmiş 
daha sonra alt yarının açılıp iksaların konulmasıyla deformasyon 
stabil hale gelmiştir.

4.2 Eğimli Tünel(ISS)’in Grafikleri incelemesi

Eğimli tünellerin 1.ve 2. aşamasına 07.12.12 tarihinde başlanıldı 
ve 06.01.13 tarihinde bitmiştir. Tünelin 3. ve 4. aşaması 07.01.13 
tarihinde başlayıp 18.02.13 tarihinde biterken son altyarı olan 
5. aşama 19.02.13 tarihinde başlayıp 24.02.13 tarihinde sona 
ermiştir. 
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Şekil 9. Güney Girişi tüneli yüzey ve tünel içi okumaları

ISS tünelde parçalı kazı mekanizasyonu uygulanmıştır. Üst yarı 
kazısında yüzeyde 10-15mm civarında oturmalar görülmüştür. 
Buna müteakip TD 13,6’da tavan targetinde totalde maksimum 
-3 mm oturma görülmüştür. Tavanın oturmaya başladığı zaman 
aralığında 2-3 no’lu konverjanslarda ilk başlarda kapanma 
gösterirken kazının üst yarısının tamamlanmasına yakın 
zamanda yük hareketleri açılmaya doğru gitmiştir. Kazının 3.ve 
4. aşamasında ve invert kısmında tavan targetinde buna bağlı 
olarak da sağ ve soldaki targetlarda önemli bir deformasyon 
meydana gelmemişken, yüzeyde 3.ve 4. aşamada -5 mm, invertte 
de maksimum -3 mm’lik oturmalar kaydedilmiştir.

5 SONUÇLAR

Güney Girişi Tüneli (SE) için;

• Açılan aynalarda görülen 2m’lik dolgu zemin, formasyonun zayıflığını 
göstermektedir. Buda deformasyonun en büyük nedenlerinden biridir.

• Yüzeyde oluşan 52mm lik deformasyon dolgu malzemenin sıkışması 
sonucu oluşmuştur.

• Tünelin yatay ve dikey kısımlarının birleştiği noktalarda deformasyon 
daha fazla olmuştur.

• Tepe noktalarının aynı anda deformasyona uğramasıyla, yapılan 
püskürtme beton arkasına çimento enjeksiyonu hızlı olan 
deformasyonun önüne geçmiştir.

• Tünel aynasında  üst yarının kazılmasına mütakip alt yarının fazla 
zaman geçmeden kapatılması, deformasyon hızını olumlu yönde 
etkilemiştir.
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Şekil 10. Doğu şaftı eğimli tüneli yüzey ve tünel içi okumaları

Doğu şaftı Merdiven tüneli(ISS) için;

• ISS tünelinde parçalı kazı yapıldığı için tünel içerisinde 
defeomasyon 0-3mm arasında ölçülmüştür. Buda  

• Tünel içerisinde aşırı deformasyonun olmadığını göstermiştir. 
Formasyon sadece trakya formasyonundan oluşmadığı ve dolgu 
kalınlığı fazla olduğundan yüzeyde oturma miktarı fazla (-84mm 
31.05.2013 itibarıyla kazı etkisi) oluşmuştur.

• ISS tünelinde tünel aynasına kadar kum bantları inmesine 
rağmen kazı öncesi yapılan kimyasal enjeksiyonla tünel aynası 
stabil hale getirildiği için tünel içi deformasyon anlamında çok 
fazla etkilenmemiştir.

• Yüzey ve yeraltı sularındaki değişimler (tünelin drenaj 

şeklinde çalışması),yüzeydeki dolgu tabakasının sıkışmasına 
yüzeyde oturmaların oluşmasına sebebiyet vermiştir.

• Ön tahkimat elemanlarından Umbrella arch, ayna zemin 
çivileri enjeksiyonla birlikte  aynada sökülmeyi önlemiş, dolayısıyla  
tünel içinde deformasyonu azaltmıştır.

• Ana tahkimat elemanlarından çelik iksa, çelik hasır, püskürtme 
beton, geçici çelik iksa altyarı tünel içinde deformasyon trendinin 
daha yavaş olmasına ve tünelin daha az etkilenmesine sebebiyet 
vermiştir.

• Yan zemin çivilerinin (Ankraj) parçalı kazının her aşamasında 
her iksa parçasından sonra çakılması deformasyonun daha az 
oluşmasında önemli yer teşkil etmiştir. 
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Şekil 1: Hat 1 (Otomatik) Torino (İtalya): Tasarım ve proje yönetimi
Figure 1: Torino Metro Line 1 (Italy): Automatic design and project management

B ize kendinizden kısaca bahseder 
misiniz? 

 Can you mention yourself briefly?
My name is Emrah Önder. I graduated from 
Civil Engineering Department of the Middle 
East Technical University. After my graduation, 
I went to USA for master studies and worked 
there to get experience between 2003 and 
2009. I have been continuing my work life in 
Turkey since 2010. I have been working as a 
Country Manager for Geodata Turkey branch 
for the last two years.

İsmim Emrah Önder. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 
mezunuyum. Mezun olduktan sonra 
2003-2009 yılları arasında yüksek lisans 
ve mesleki tecrübe edinmek amacıyla 
ABD’de bulunma firsatı yakaladım. Son 
5 yıldır Türkiye’de mesleki hayatımı 
sürdürmekteyim ve yaklaşık 2 yıldır da 
Geodata’nın Türkiye Direktörü olarak 
görev yapmaktayım.

Geodata hakkında bize neler 
anlatabilirsiniz? 

 Can you mention about Geodata?
Geodata is an engineering company founded 
in 1984 for design of underground structures. 
Our company has about 450 employees 
working in more than 20 countries and is 
serving for design and supervision. Geodata 

İtalyan İşİ Metro tasarıMı

eMrah Önder 

Global ölçekte daha çok zorlu yeraltı koşullarında gerçekleştirdiği tasarımlar ve 
detaylı risk değerlendirme etüdleri ile adından söz ettiren İtalyan mühendislik 
firması Geodata’nın Türkiye Direktörü Emrah Önder ile güzel bir söyleşi yaptık. 

as being very active in International Tunneling 
Association (ITA) has a worldwide reputation 
on especially designing of challenging 
projects and risk analysis studies. 

Geodata, 1984 yılında Torino’da kurulmuş 
ve geçen 30 yıllık süre içerisinde yeraltı 
yapıları tasarımı konusunda uzmanlaşmış 
bir mühendislik firmasıdır. Firmamız 
bünyesinde yaklaşık 450 kişilik bir ekip, 
dünya üzerinde 20’den fazla ülkede, 
tasarım ve müşavirlik konularında hizmet 
vermektedir. Uluslararası Tünelcilik 
Komitesi (ITA) faaliyetleri nezdinde 
oldukça aktif olan Geodata, global ölçekte 
daha çok zorlu yeraltı koşullarında 
gerçekleştirdiği tasarımlar ve detaylı risk 
değerlendirme etüdleri ile adından söz 
ettirmektedir.

Geodata’nın dünya çapındaki projeleri 
nelerdir? 

 What are the most important international 
projects of Geodata?
At a first glance, I can mention about the 
metro projects such as Sao Paolo Metro line 
5, Torino metro line 1, Roma metro line D and 
Bangalore Metro Line - North and South line. 
For highway and railway projects, one of the 
longest highway tunnel in Asia (9 km) Patnitop 
Tunnel, two storey and 19 m diameter Orlowsky 
highway tunnel in Russia and Lyon-Turin Rapid 
Train Line and Brenner Base Tunnel located 
between Italy and Austria could be listed as 
our large scale projects.

Sao Paolo Metrosu-Hat 5, Torino Metrosu- 
Hat 1, Roma Metrosu-D hattı, Porto 
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Şekil 2: C-S-J hatları Porto (Portekiz): Tasarım ve proje yönetimi
Figure 2: Porto Metro Lines C-S-J (Portugal): Design and project construction management 

Şekil 3: Hat 4 Santiago (Şili): Özel Servisler
Figure 3: Santiago Metro Line 4 (Chile): Specialized services 

Metrosu ve Bangalore Metrosu- Kuzey-Güney 
Hattı projeleri, akla ilk gelen metro projeleri 
olarak sayılabilir. Karayolu ve demiryolları 
projeleri olarak ise, 9 km uzunluğu ile 
Asya’nın en uzun karayolu tünellrinden biri 
olan Patnitop tüneli, iki katlı olarak Rusya’da 
tasarlanmış olan 19m çapındaki Orlowsky 
karayolu tüneli, Lyon-Turin hızlı tren hattı ve 
İtalya-Avusturya arasında yer alan Brenner 
Base tünelleri, firmanın müdahil olduğu 
diğer makro projeler olarak listelenebilir.

Geodata’nın Türkiye’ye ilk geliş hikayesini 
bize anlatır mısınız? 

 Could you explain how Geodata come to 
Turkey?
Geodata is, in fact, quite familiar with Turkish 
Tunneling and Underground Industry by giving 
technical consultancy services in several projects 
and also involved in designing of Kadikoy-Kartal 
metro line in the years between 2008 and 2010. 
Yet, after starting to work with a public institution 
in November 2013, Geodata decided to start a 
local office in Turkey based on evaluations of 
the investment projections. Geodata currently 
works in Istanbul with 20 local technical staff 
leaded by Italian engineers for especially metro 
projects. Additionally, 10 personnel work in 
Ankara office for other projects of Geodata.

Geçmişte, Türk firmalara çok çeşitli teknik 
danışmanlık hizmetleri vermiş ve 2008-
2010 yılları arasında Kadıköy-Kartal metro 
hattının uygulama projelerinin hazırlanması 
esnasında çalışmış olması sebebiyle, aslında 
Geodata Türkiye’ye ve Türk firmalara hiç 
de yabancı olmayan bir firmadır. Ancak 
Kasım 2013 tarihinde, ilk defa Türkiye’de 

bir devlet kurumu ile çalışma imkanı 
yakalanmış ve Türkiye’nin yakın gelecekteki 
yatırım projeksiyonu da değerlendirilerek, 
Türkiye’de yerleşik bir ekip kurmak için 
gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bugün 

İstanbul ofisimizde yaklaşık 20 kişilik yerli 
bir teknik ekip, bizzat İtalyan mühendislerin 
önderliğinde Türkiye’de devam eden metro 
projeleri ile ilgili olarak çalışmalarını 
sürdürmektedirler. Buna ek olarak, Ankara 
ofisinde 10 kişilik bir ekip, Geodata 
bünyesinde devam eden diğer projeler ile 
alakalı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Neden Türkiye? 

  Why did Geodata choose Turkey?
Turkey with its solid economic structure, 
potential of fast development, and designated 
high budget for transportation projects is not 
a country that can be disregarded by Geodata. 
With our 30 years of experience and knowledge, 
we would like to provide Turkey for added 
value by our world class engineering service 
on the projects having difficult geological 
and topographical conditions and that have 
to be completed in limited time frames. Our 
fundamental aim is to be involved in the most 
prestigious transportation projects in Turkey to 
be realized in the near future.

Güçlü ekonomik yapısı, gelişme potansiyeli 
ve son yıllarda ulaşım sistemlerine ayırdığı 
yatırım bütçesi ile Türkiye, Geodata’nın 
kesinlikle gözardı edemeyeceği bir ülke 
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durumunda. Ayrıca ülkenin engebeli ve karmaşık jeolojik yapısında 
ve sıkışık takvimler çerçevesinde gerçekleştirilen zorlu projelerde, 
Geodata olarak sahip olduğumuz 30 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeyi 
kullanarak Türkiye’ye mühendislik anlamında bir “katma-değer” 
sağlamak umudunu taşımaktayız. Türkiye’nin yakın gelecekteki 
prestijli ulaşım projelerinde yer almak en büyük hedefimiz.

Türkiye’deki mevcut projeleriniz nelerdir? 

  What are your current projects in Turkey?
Our current projects include the final designs of Bostanci-Dudullu and 
Umraniye-Atasehir-Goztepe metro lines in Anatolian side and Kirazli-
Halkali metro line in European part of Istanbul, of which all of them was 
granted by Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) to Geodata. After 
completion of these 3 lines, 34 km of metro line and 33 stations would 
have been designed by Geodata. Besides, we are also working on water 
line projects in Ankara.

Türkiye’deki mevcut projelerimiz kapsamında, şu anda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne Asya yakasında Bostancı-Dudullu ve 
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Avrupa yakasında ise Kirazlı-Halkalı 
hatlarının uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanmasına yönelik 
mühendislik hizmetini sunmaktayız. Bu 3 hat kapsamında İstanbul’da 
yaklaşık 34 km metro hattının ve 33 istasyonun tasarımı tarafımızdan 
gerçekleştirilmektedir. Ankara’da ise çeşitli su yapısı projeleri 
konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye’deki projelerde inovatif çalışmalarınız, yeni çözüm yollarınız 
var mıdır? 

  Do you have some innovative studies or alternative solutions for your 
projects in Turkey?
Urbanization in Istanbul encourages us to find some innovative solutions 
for selecting station types and location of the depot areas. Additionally, we 
are trying to provide for visual designs by using “BIM modelling” and “3D 
graphical applications”.

İstanbul’un yoğun yapılaşmasının, tasarım aşamasında belirli 
metro istasyonlarının yapım metodolojisinin belirlenmesi ve depo 
alanı seçilmesi gibi hususlarda bizi inovatif çalışmalara teşvik 
ettiğini belirtebilirim. Buna ek olarak çalışmalar esnasında “ BIM 
Modellemesi” ve “3D Grafik Uygulamaları” gibi uygulamalarla daha 
görsel bir tasarımın gerçekleştirilmesi için gayret gösteriyoruz.

Türkiye’de çalışmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

  What are the advantages and disadvantages of working in Turkey?
One of the most important advantages of working in Turkey for us is the easy 
transportation between Istanbul and Turin. I should also definitely underline 
that positive and constructive manners of the local colleagues provided for easy 
mobilization and adaptation of the Italian personnel. As a disadvantage I could say 
that, the bureaucracy in the tendering process. The limited time between proclamation 
and submission dates, number of demanding documents and their details, language 
in the technical specifications (mostly given only in Turkish) and some penalties for 
foreign companies in specific tenders generates difficulties for us.

Bizim için Türkiye’de çalışmanın en büyük avantajı, Torino ve İstanbul arasındaki 
ulaşım kolaylığı sebebiyle koordinasyon kolaylığı oldu. Mobilizasyon esnasında 
yerli meslektaşlarımın ve işveren personelinin takındığı yapıcı ve olumlu tavırla 
birlikte, İtalyan mühendislerin Türkiye’de sorun yaşamadan projelere ve çalışma 
ortamına adapte olduğunu söylemeliyim. Firma olarak en çok zorlandığımız 
konunun ise, ihale mevzuatı çerçevesindeki bürokrasi olduğunu söyleyebilirim. 
Birçok ihalenin ilan tarihi ile teslim tarihi arasındaki verilen kısıtlı süreler, talep 
edilen evrakların sayısı ve detayı, şartnamelerin çoğu zaman sadece Türkçe 
olarak sunulması, ve belirli ihalelerde yabancı firmalara uygulanan cezalar, 
sektörde rekabetçi olarak yer almamızı oldukça zorlaştırmaktadır.

Son olarak, Türkiye Tünelcillik Derneği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

  Finally, what are your thoughts on Turkish Tunneling Society?
In my opinion, your organizations and publications are very useful for 
engineers in every age. I wish you a continued success.
Değerli yayınlarınızın ve organizasyonlarınızın her yaştan mühendis arkadaşa 
mesleki olarak büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Başarılarınızın devamını 
dilerim. 

Şekil 4: Kadıköy-Kartal Hattı İstanbul (Türkiye): İnşaat tasarımı ve yapım kontrolü
Figure 4: Istanbul Kadikoy-Kartal Metro Line (Turkey): Construction design and construction supervision

Şekil 5: Hat E RER ve Eole Paris (Fransa): Özel Servisler 
Figure 5: Paris Metro Line E RER and Eole (France): Specialized Services 

Şekil 6: Hat D Roma (İtalya): Proje finansmanı tasarımı 
Figure 6: Roma Metro Line D (Italy): Concept and design for project financing
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DENİZLİ ACIPAYAM 13. BÖL. HD YOLU 
HONAZ TÜNEL İNŞAATI
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Honaz Karayolu Tüneli,   boyu 
2.520 m çift tüp tünel olup 
NATM tünel açma metoduyla kazı 
ve desteklemesi yapılmaktadır. 
Tünelin giriş portalındaki sağ ve 
sol tüplerin tüm şev desteklemeleri 
ve 19 m uzunluğundaki kanopi 
yapıları tamamlanmıştır.Tünel kazı 
çalışmaları, emniyetli bir şekilde 
tüm hızıyla devam etmekte olup 
Nisan 2015 itibari ile sağ tüpte 
420 m, sol tüpte ise 320 m kazı 
ilerlemesi yapılmıştır.  Tünel çıkış 
portlalı şev destekleme imalatlarına 
da 20.02.2015 tarihinden itibaren 
başlanmıştır.

Denizli – Dinar ayrımı, Serinhisar 
devlet yolu (Denizli Çevreyolu) 
ile Denizli otoyol bağlantısı Km 

10+492’de kesişmektedir. Otoyoldan 
çevreyoluna bağlantı trompet kavşak 
ile sağlanıp, güzergah otoyol ile devam 
etmekte iken, kesişim noktasından sonra 
otoyolun iptal edilerek yerine çevre yolu 
uzatılarak Km 14+405.255’de Serinhisar 
devlet yoluna bağlanmasına İdare 
tarafından karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda Denizli yönünde 
Km 8+800’de başlayan güzergah, yarma 
ve dolgular ile mevcut yola paralel 
ilerlemekte, Karateke köyü yakınlarında, 
Km 10+290’de K01 kavşağı ile otoyol 
son bulmakta ve güzergah Km 10+585’de 
çift tüplü karayolu tüneli ile devam 
etmektedir. 2540 metre uzunluğundaki 
tünel Km 13+125’de son bulmaktadır. 
Serinhisar yönünde Km 14+405.255’de 
son bulmaktadır.

Denizli Çevreyolu ve Honaz Tüneli 
tamamlandığında, Aydın, Pamukkale ve 

Gökhan UZ

Tüneller Şefi

Özce inŞaaT

Yerli Proje – Local Project

Denizli AcipAyAm HonAz Tunnel 
consTrucTion
Honaz highway tunnel was designed as double tube having 
2520 meters length. Tunnel is excavated and supported with 
New Austrian Tunneling Method. Slope stability of the portals 
and 19 meters of canopy works have already been completed. 
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Yerli Proje – Local Project

Afyon hattından gelip Antalya-Muğla 
yönüne devam edecek trafiğin, Denizli 
şehir merkezine girmeden transit olarak 
devamını sağlayacaktır.

Honaz Karayolu Tüneli 

Honaz Tüneli,   boyu 2.520 m çift tüp tünel 
olup NATM tünel açma metoduyla kazı ve 
desteklemesi yapılmaktadır. Tünelin giriş 
portalındaki sağ ve sol tüplerin tüm şev 
desteklemeleri ve 19 m uzunluğundaki 
kanopi yapıları tamamlanmıştır.

Tünel kazı çalışmaları, emniyetli bir 
şekilde tüm hızıyla devam etmekte olup 
Nisan 2015 itibari ile sağ tüpte 420 
m, sol tüpte ise 320 m kazı ilerlemesi 
yapılmıştır.  Tünel çıkış portlalı şev 
destekleme imalatlarına da 20.02.2015 
tarihinden itibaren başlanmıştır. Kazı 
destekleme imalatlarından sonra, nihai 
kaplama betonu imalatına geçilecektir. 

Nihai kaplama betonu tamamlandıktan 
sonra alt temel-plentmiks temel-
bitümlü temel-binder-aşınma imalatları 
yapılacaktır.
                                                                        
Genel Jeoloji

Denizli’nin Honaz ilçesi ve çevresi 
Menderes masifi dahilinde ve masifin 
güney kompartmanı üzerindedir. Masifin 
temelinde Paleozoyik yaşlı, her seviyede 
metamorfizmaya uğramış kayaç toplulukları 
içeren gnayslarla, migmatitlerden oluşan 
bir çekirdek kısmı ile şişt, kuvarsit ve 
mermerden oluşan, bu çekirdeği çevreleyen 
örtü zonları görülmektedir. 

Bölgede Neojen birimler gölsel ortamda 
çökelmişlerdir. Bu birimler Menderes 
masifinin güneyinde ve kuzeyinde, kristalin 
temel kayaçlar üzerine uyumsuz olarak 
gelmişlerdir ve kalınlıkları yer yer yüzlerce 
metreye kadar çıkmaktadır. 

Neojen yaşlı birimler çeşitli itilikte kum 
ve çakıllardan, konglomera, kumtaşı, kil, 
kil, marn-kil ardalanmasından oluşmuştur. 
Bol miktarda fosil bantlar içeren seviyeler 
görülmektedir. Kuvaterner birimler 
geniş alüvyon sahaları ve yan derelerin 
ağızlarında oluşmuş birikinti konileri ile 
temsil edilmektedir. 

Bölgede kuru ve sulu dere ağızlarında 
ve dik yamaçlı topoğrafyanın ovaya 
girişte bıraktığı kesimlerde yamaç 
molozları, alüvyonlar ve alüvyon 
yelpazeleri izlenmektedir. Bu birimler, 
temeldeki birimler üzerine uyumsuz 
olarak çökelmişlerdir. Bölgede ayrıca 
Pliyokuvaterner yaşlı birimler yada 
karbonatlı suların bıraktığı travertenler 
de görülmektedir. Bu birimler Menderes 
masifinin her iki yanında da çökelmişlerdir. 
Aşağıdaki şekilde proje sahasına ait yüzey 
jeoloji haritası gösterilmiştir.
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Mühendislik Jeolojisi

Okay (1989) tarafından yapılan çalışma, 
bölgenin üst üste duran tektonik 
birimlerden oluştuğu göstermektedir. 
Tektonik istifin en altında monoton yeşil 
metaşeylden oluşan ve yaşı belirsiz 
Honaz şeyli, bunun üzerinde tektonik 
bir dokunakla masif beyaz kireçtaşı ve 
incetabakalı çörtü kireçtaşı ve şeylden 
olusan, hafif bir metamorfizma geçirmiş 
Menderes masifinin Mesozoyik örtü 
birimi yer almaktadır. Bu masif üzerinde 
tektonik dokanakla Likya naplarına ait 
sandak birimi bulunur. 

Mesozoyik yaşlı dolomit ve 
kireçtaşından oluşan Sandak birimi 
üzerinde ise ofiyolitler görülmektedir. 
Bütün bu birimler Honaz antiklinali 
olarak adlandırılmakta ve Honaz 
dağının doğuya doğru devrik büyük 
bir kapalı antiklinal yapısı olduğunu 
göstermektedir (Şekil 2).
Tünel Kazı ve Destekleme

Tünel kazı ve desteklemesi  “Yeni 
Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM)” 
ile projeye uygun bir şekilde yapılır. 
Tünelcilikte, yeni bir anlayışın ortaya 
çıkmasına yol açan “Yeni Avusturya 
Tünel Açma Yöntemi (NATM)” tünelin, 
içinde açıldığı kaya ortamına kendi 
kendini taşıtma ilkesine dayanır. 
Yöntemin prensibi, en uygun kazı ve 
sağlamlaştırma yöntemleri kullanılarak 
kazı sonrasında oluşacak ikincil gerilme 
ve deformasyonların, kaya yapısının 
duraylığını bozmayacak şekilde 
denetlenmesi, yönlendirilmesi ve 
kayaçların ilk sağlamlığını olabildiğince 
koruyarak boşluğu çevreleyen bölgenin 
kendi kendini tutan ve taşıyan bir statik 
sistem oluşturulmasıdır. Yöntemde 
kayacın yük taşıma kapasitesi kullanılır 
hale getirilerek kayaç yük oluşturulan 
ortamdan yük taşıyıcı ortama 
dönüştürülür.

NATM’ın Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları: 

 Çok değişik zemin şartlarına 
uyumludur,

 Farklı enine kesitlere kolaylıkla ve 
esnek olarak uygulanabilir,

 Kısa ve küçültülmüş bölümlere 
ekonomik uygulanabilir,

 Tam kesit galeri açma makineleri ile 
birlikte kullanımı kolaydır,

 Yatırım maliyetleri düşük ve 
amortismanı daha çabuktur.

Şekil 1. Denizli ve Yakın Çevresinin Yüzey Jeoloji Haritası ( Sun 1990, Topal 2003 ).

Denizli Volkanitleri ve Yakın Çevresinin Genelleştirilmiş Tektenostratigrafik  Dikme Kesiti ( Konak ve Diğerleri, 1990 )
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Şekil 2. Tektonik Birimlerin İlişkilerini Gösterir D-B Yönlü Şematik Kesit ( Okay )

Dezavantajları:

 Yeraltı suyunun altında uygulanması 
sadece ek ölçümlerle olabilir,

 İlerleme oranı nispeten düşüktür ve 
önemli artışlar sağlanamaz,

 Personel eğitimi, yetiştirilmesi ve pratik 
kazandırılması kolay değildir,

 Kalifiye işçilik ve yüksek kaliteli 
malzeme gerektirir,

 Projeyi yaptıran ve yapan açısından 
anlaşma ve risk dağılımı zordur,

 Otomasyon olasılığı sınırlıdır.

Honaz Tüneli’nde Kazı, Destekleme ve 
Uygulama Aşamaları

Honaz Tüneli’nde ilk kademe olarak üst 
yarı kazısı yapılır. İkinci kademe olarak 
alt yarı desteklemesi yapılır. Üçüncü 
kademede ise invert desteklemesi 
yapılır.

Uygulama Aşamaları:

1-Süren delgisi –montajı ve enjeksiyonunun 
yapılması (1,5”-2”-3,5” ) 
2-Kazısı yapılmış üst yarı aynasında, 

projesine göre ön püskürtme betonunun 
atılması.
3- 1. kat çelik hasır montajının yapılması.
4- Çelik iksa montajının yapılması 
5- 1. kat püskürtme betonunun atılması.
6- 2. kat çelik hasır montajının yapılması.
7-  2. kat püskürtme betonunun atılması.
8- PG veya İBO bulon delgisi ve 
enjeksiyonlu montajının yapılması.
9-  Alt yarı ve invert kazıları şaşırtmalı olarak 
kazıları yapılıp İksa+hasır+püskürtme 
betonu ve PG-İBO Bulon tahkimatı takip 
etmektedir. 

Yerli Proje – Local Project
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2015 ITA Tünelcilik Ödülleri 

The International Tunnelling and 
Underground Space Association (ITA-AITES) 
is pleased to announce the first solely ITA-
AITES organized awards initiative to identify 
and celebrate outstanding achievement 
in tunnelling and underground space 
development and to promote international 
recognition of the industry’s remarkable 
contributions to engineering and to society.

2015 ITA TunnellIng AwArds 

U luslararası Tünelcilik ve Yeraltı Çalışmaları Derneği (ITA-AITES), 
tünelcilik ve yeraltı alanlarındaki harika gelişmeleri tanıtmak ve 
kutlamanın yanı sıra, mühendislik ve topluma yapılmış olan başarılı 

katkıları da desteklemek amaçlı ITA-AITES tarafından ilk defa organize 
edilen ödülleri vermenin memnuniyetini yaşamaktadır.

Altyapı gereksinimlerinin artmasından ve alan ile kaynakların daha iyi 
bir şekilde kullanılması gerekliliğinden, yeraltındaki seçeneklerin gelişimi 
bu gibi zorlu görevlere uygun çözümler bulunmasını gerektirmiştir. Bu 
çabanın bir parçası olarak, Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Çalışmaları 
Derneği  (ITA), tünelcilik ve yeraltı kullanımı alanlarındaki üstün başarıları 
ve bu katkıları uluslararası düzeyde benimsetmek için Tünelcilik Ödülleri 
törenini düzenleme kararı almıştır. 

ITA Başkanı Søren Degn Eskesen sözlerini şu şekilde dile getirdi “Her kıtada 
yeraltı gereksinimlerine inanılmaz ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz 
ve diğer herhangi bir yapı kadar önemli bir ölçek ve kapsama sahip 
olduklarının farkındayız. Sektörümüzün giriştiği ve yer altında her türlü 
zorlukla yüzleşip, onları aşan önemli bütün işlere karşı bilinci arttırmak 
zamanı gelmiştir. Topluma kazandırılan bu yararlar ve başarılan işler 
kesinlikle bir ödülü hak ediyor.”

ITA Tünelcilik Ödülleri, insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve 
geleceğin dayanıklı ve sürdürülebilir şehirlerinin oluşmasını mümkün 
kılan bütün yenilikçi ve başarılı projelerin arkasındaki bireyleri, şirketleri 
ve şirket sahiplerini bu törende bir araya getirecektir. 

ITA, adayların web sitesi üzerinden başvurabileceği 9 ayrı kategori 
belirlemiştir. Bu girişim büyük projelerin yakın zamanda şehirlerin 
sürdürülebilirliğini ve yaşayanların daha rahat bir hayat sürdürmelerini 
sağlaması için gerçekleştirdiği büyük başarıları gösterecektir. Bu ödül 
töreni ile ITA, organizasyonların, insanların ve yakın zamandaki yeniliklerin 
tanıtımını yapacaktır. ITA Tünelcilik ve Yeraltı Ödülleri’ne adaylık için 
projelerin 1 Ocak 2014 ve 1 Şubat 2015 tarihleri arasında başlamış ve 
bitirilmiş olması koşulu aranmaktadır.

1. Yılın En Geniş Çaplı Projesi Ödülü (500 milyon € üzeri) 

Jüri, projenin uygulanmasını ve göstermesini bekledikleri özellikleri 
aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir: 
• Bu proje için ve sırasında geliştirilmiş olan tasarım ve inşa yenilikleri 
• İnşaat yönetimine genel yaklaşım, çalışmaların termin planına 
uygunluğu
• Maliyeti azaltma yöntemlerindeki çalışmalar
• Bitirilen işle alakalı işverenin gösterdiği memnuniyet
• Halk/toplum ile ilişkiler sayesinde verilen toplumsal destek ve inşaat 
çalışmasının verdiği zararları azaltılmaya yönelik uygulanan karşı tedbirler
• Yukarıdaki belirtilen her maddenin sağladığı “katma değerin” 
gösterilmesi 
• Diğer önemli özellikler, güvenlik, ticari kararlılık vb. 
Kazanan projelerin başarılarını kanıtlamış, diğer projelere esin 
kaynağı olabilecek ve yeraltı kullanımını teşvik eden bir proje olması 
beklenmektedir.
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2. Yılın Tünelcilik Projesi (50 milyon € ila 500 
milyon € arasında)

Jüri, projenin uygulanmasını ve göstermesini 
bekledikleri özellikleri aşağıdaki kriterlere göre 
değerlendirecektir: 
• Bu proje için ve sırasında geliştirilmiş olan 
tasarım ve inşa yenilikleri 
• İnşaat yönetimine genel yaklaşım, çalışmaların 
termin planına uygunluğu
• Maliyeti azaltma yöntemlerindeki çalışmalar
• Bitirilen işle alakalı işverenin gösterdiği 
memnuniyet
• Halk/toplum ile ilişkiler sayesinde verilen 
toplumsal destek ve inşaat çalışmasının verdiği 
zararları azaltılmaya yönelik uygulanan karşı 
tedbirler
• Yukarıdaki belirtilen her maddenin sağladığı 
“katma değerin” gösterilmesi 
• Diğer önemli özellikler, güvenlik, ticari kararlılık 
vb. 
Kazanan projede, başarı ile tamamlanmış olması 
ve gelecekteki yeraltı çalışmalarına bir öncü 
olması özellikleri aranmaktadır.

3. Yılın En Göze Çarpan Tünelcilik Projesi (50 
milyon € üst limitli) 

Jüri, projenin uygulanmasını ve göstermesini 
bekledikleri özellikleri aşağıdaki kriterlere göre 
değerlendirecektir: 
• Bu proje için ve sırasında geliştirilmiş olan 
tasarım ve inşa yenilikleri 
• İnşaat yönetimine genel yaklaşım, 
çalışmaların termin planına uygunluğu
• Maliyeti azaltma yöntemlerindeki çalışmalar

• Bitirilen işle alakalı işverenin gösterdiği 
memnuniyet
• Halk/toplum ile ilişkiler sayesinde verilen 
toplumsal destek ve inşaat çalışmasının verdiği 
zararları azaltılmaya yönelik uygulanan karşı 
tedbirler
• Yukarıdaki belirtilen her maddenin sağladığı 
“katma değerin” gösterilmesi 
• Diğer önemli özellikler, güvenlik, ticari kararlılık 
vb. 
Kazanan projede, başarı ile tamamlanmış 
olması ve gelecekteki yeraltı çalışmalarına bir 
esin kaynağı olması özellikleri aranmaktadır. 

4.Yılın En İyi Yenileme/Geliştirme Projesi 

 Yenileme ya da Geliştirme projeleri, mevcut 
bir sistemin tekrar kullanılmasını ya da 
geliştirilmesini uygun maliyetlerle yapıldığını 
göstermelidir.
Jüri aşağıda bahsedilen şartlara sahip projeyi 
ödüllendirecektir: 
• Sürdülebilir bir tasarım – yeni bir projeye 
yapılacak olan “geliştirme” analizi içermesi
• Proje inşası için yenilikçi yöntemler, mevcut 
tesisin işletilme koşullarının göz önünde 
tutulması
• Tasarım ve inşa yenilikleriyle maliyette kazanç 
/ katma değer (değer artışı) 
• Bitirilen işle alakalı işverenin gösterdiği 
memnuniyet
• Halk/toplum ile ilişkiler sayesinde verilen 
toplumsal destek ve inşaat çalışmasının verdiği 
zararları azaltılmaya yönelik uygulanan karşı 
tedbirler
• Yukarıdaki belirtilen her maddenin sağladığı 
“katma değerin” gösterilmesi 
• Diğer önemli özellikler, güvenlik, ticari kararlılık 
vb. 
Kazanan proje, varolan bir çalışmanın tekrar 
kullanılması, geliştirilmesi ya da ömrünün 
uzatılması yönünde uygulanmış olmalıdır. 

5. Yılın En İyi Teknik Gelişim Ödülü

 Teknik yenilikler, son teknoloji ürünleri daha ileri 
götürecek olan herhangi bir gelişme; tasarım, 
uygulama, işlem, donanım, malzeme vb. gibi 

konularda bir sorun karşısında daha ilerici ve 
maliyeti uygun çözümler getirebilecek sonuçlar 
doğurduğunda mümkün olur. 
• Yenilikçi bir çalışma için ekipmanın yeni ya da 
özel bir uygulaması
• Yeni işlevsellik için işlem ya da ekipman 
tasarımı 
• Bir işlemin kullanılması ya da uygulanması 
sırasında kullanılan ekipmanın güvenlik 
önlemlerinin artırılması 
• Malzeme ya da enerjinin daha az kullanımı 
• Başarılı deney ve laboratuvar çalışmaları 
göstermiş olan üniversite ya da araştırma 
tesislerinin katılımı 
Katılımcıların, aynı zamanda başarılı bir 
laboratuvar ve/veya arazi çalışması yürütmüş 
olması aranmaktadır. 

6. Yılın En İyi Çevre Uygulaması

Bu ödüle başvuran proje, çevreyi koruma 
amacı ile yeraltının kullanımını sergileyecektir. 
Geleneksel yerüstü uygulamalarının yarattığı 
etkiler, kullanılan malzeme veya enerji 
miktarında azalma aranmaktadır. 
Projede aranan özellikler aşağıda verilmiştir: 
• Projenin diğerlerine kıyasla daha çevreci 
olduğu ve yarar sağladığını göstermiş olmalıdır. 
• Projenin başarılı bir şekilde uygulandığının 
belirlenmesi. 
• İlgili topluluğun desteğini kazanmış olmalıdır.

7. Yılın En İyi Emniyet/Güvenlik Girişimciliği

Bu ödül, tünelcilik ve/veya yeraltı sektöründe 
bir şirketin ya da projenin emniyet, sağlık ve 
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çalışmalarına ve yeraltı farkındalığına dikkat 
çekmelidir. 
Jüri aşağıdaki özellikleri değerlendirmeye 
alacaktır: 
• Yeraltı kullanımının yenilikçi, yeniden ve tekrar 
adapte edilerek kullanılması
• Karar verecek mercilerin olası sıkıntılara karşı 
proje kapsamında ikna edilmesi 
• Yeraltı çalışmasında uygulanan inşa 
yöntemleri 
• Projenin başarı ile uygulanması ve bu başarının 
ölçülmesi

refahına dikkat ederek işverene daha iyi 
performans sergilemiş olan girişimcilere 
verilecektir. 
Jüri, ödülü verirken aşağıdaki özellikleri 
aramaktadır:
• Bu girişime sebep olan etkenler 
• İşverenin ve yerel kurumların tepkisi 
• Girişim tarafından kaynaklanabilecek uzun 
vadedeki muhtemel etkiler 
• Girişimin sonuçları ve maliyet 
karşılaştırmaları 
• Normalde tercih edilen yöntemler üzerine 
neden bu girişimde izlenen yollar tercih 
edildiği
Bütün adaylar, girişimlerinin nasıl uygulandığını 
veya yeni standart uygulamalarına yol 
açabileceğini referanslarla göstermelidir.

8. Yılın En İyi Yeraltı Kullanımı Ödülü

Kazanan proje yeraltının yeni ve daha etkin 
bir şekilde kullanılabileceğini göstermelidir. 
Yapılan çalışma aynı zamanda ileriki tünelcilik 

Jüri, bireyleri aşağıdaki kriterlere göre 
değerlendirecektir: 
• Takımını, projesini veya işini teknik ya da ticari 
başarıya götürebilmesi 
• İşverenin beklentilerinin üzerinde bir çalışma 
sergilemiş olması 
• Tünelcilik sektörünü geliştirebilecek kişisel 
adanmışlık 
• Çalıştıkları çevrede yarattıkları somut farklar 
Jüri ayrıca endüstri, şirket veya projenin getirdiği 
zorlukları bireyin nasıl aştığını da göz önüne 
alacaktır. Aday en az iki farklı referansa sahip 
olmalıdır.

Her kategori için sektörden uzmanlar, 
ilk adayların değerlendirilmesinden son 
üç finaliste kadar herkesi iki aşamalı bir 
değerlendirmeden geçirecektir. Son listedeki 
finalistlerin gün boyunca sürecek olan teknik 
oturumlar sırasında yapacağı sunumlar, her 
adayın arasındaki farklılıkları daha da ortaya 
çıkaracaktır. Kazananlar ise gala yemeği 
sırasında açıklanacaktır. İlk defa organize edilen 
ödül töreni için ITA özel bir konumu seçmiştir. 
2015 ITA Ödül Konferansı ve Yemeği, 19 Kasım 
Perşembe günü İsviçre’de Hagerbach Yeraltı 
Konferans ve Sergi Merkezi’nde yapılacaktır. 
Yeraltı deney çalışmaları için kullanılmasının 
yanı sıra bu mekan aynı zamanda sayısız tünel 
ve yeraltı açıklığı olarak yaratıcı etkinlikler ve 
konferanslar için kullanılan etkileyici bir yerdir. 
Konferans ve yemek için kayıtlar Temmuz ayında 
başlayacaktır. 

Bir gün sürecek olan konferans son 3 finalist 
olan proje ve girişimlere odaklanacaktır. 
Yılın En İyi Genç Tünelcisi ödülü hariç diğer 
bütün kategorilerdeki son listeye girmiş olan 
proje ve girişimler gün boyu sunulacak ve 
değerlendirilecektir. 
Bu konferans sayesinde, geçen sene tüm 
dünyadaki en önemli ve etkileyici proje ve 
girişimlerin bütün camiaya tanıtılması 
sağlanacaktır. Bir gün içerisinde katılımcılar 
değişik ülkelerdeki tünelcilik faaliyetleri hakkında 
bilgi sahibi olacaklardır.  Detaylı program, jüri 
her kategori için son listeyi oluşturduktan sonra 
Eylül ayı başlangıcında duyurulacaktır. 

Yeraltı ortamı, yeraltı girişimlerinin keşfini ve 
kutlanmasını içeren sektöre çok uygun bir yer 
olarak gözükmektedir. ITA-AITES Ödül Komitesi 
Başkanı Eric Leca, “ITA, bütün üye ülkelerin, ortak 
kuruluşların ve tüm dünyada yürütülen yeraltı 
çalışmalarının arasından seçilecek olan ödüllerde, 
uluslararası tünelcilik sektörüne en iyi  şekilde 
katkı sağlamış olan herkese ödül verme şansına 
nail olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz ve 
gururlanıyoruz.” yorumunda bulundu.  

9. Yılın En İyi Genç Tünelcisi Ödülü

Bu ödül için adayların 36 yaş altı olup tünelcilik 
sektörüne büyük bir katkı yapmış olmaları 
gerekmektedir. Jüri, bireyin özellikle getirmiş 
olduğu yenilikçi fikirlere veya girişimlere, 
normalde kullanılan yöntemlere farklı bir bakış 
açısı ile yaklaşıp uygulamaların geliştirilmesi 
veya karmaşık operasyonları yönetebilenlere 
odaklanacaktır. 
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Herrenknecht’s newly developed 
semi-trenchless method for 
pipeline installation has 
completed its third successful 
mission. South of Stockholm, 
using Pipe Express® Züblin 
Scandinavia AB installed a water 
pipeline more than a kilometer 
in length within twelve days. 
Groundwater lowering was not 
required despite a water level 
just below the terrain’s surface. 
Compared to conventional open-
cut construction the method 
has significantly less impact 
on the environment, while 
simultaneously minimizing costs.

PiPe exPress®: 
Fast installation 
through 
groundwater near 
stockholm

PiPe exPress®: stockholm hizli Boru İtme 
UygUlaması 

Pipe Express® yönteminde Herrenknecht Boru itme ünitesi 500 tonluk itme 
kuvveti ile boru hattı ve kazı ünitesini başlangıç konumundan itmektedir. Tünel 
açma makinası ekipmanın ön kısmında bulunmaktadır. Şantiye sahasından 
borular 200 metrelik dizimler halinde kaynatılmakta ve yerleştirme işlemi için 
hazırlanmaktadır. 

Herrenknecht’in geliştirdiği yarı-
kazısız boru itme yöntemi üçüncü 
görevini başarı ile tamamlamıştır. 

Stockholm’un güneyinde gerçekleştirilen 
bu projede yüklenici Scandinavia AB bir 
kilometreden uzun olan isale hattını 12 
gün içerisinde tamamlamıştır. Yeraltı su 
seviyesinin yeryüzünün hemen altında 
bulunmasına rağmen projede bir drenaj 
çalışması yapılmamıştır. Aç-kapa yöntemi 
ile karşılaştırıldığında bu yöntem çevreye 
daha az zarar vermekte ve aynı zamanda 
maliyetleri oldukça düşürmektedir. 

İşveren Stockholm Vatten proje Müdürü 
Mats Ohlsson’a göre yöntemin faydaları 
oldukça açıktı. “Aç-kapa yöntemi uygulandığı 
takdirde levha kazık ve drenaj uygulaması 
yapmamız gerekiyordu”. Herrenknecht 
tarafından önerilen Pipe Express® yöntemi 
sayesinde yeraltı su seviyesinin azaltılması 
bir gereklilik olmaktan çıkmıştır. İnşaat 
firması bu sayede bütçenin büyük bir kısmını 

bu şekilde düzenleyebilmiş ve oldukça 
fazla vakit kazanmıştır. Stockholm’ün 10 
km güneyinde gerçekleşen bu projede 
1036 metre uzunluğunda 48 inçlik borular 
ile çalışma yapılmıştır. Kazı çalışmaları 
22 Şubatta başlamış olup, 5 Mart 2015 

tarihinde tamamlanmıştır. En iyi ilerleme 
hızı 1 vardiyada 221 metre olarak kayıt 
edilmiştir. Ortalama ilerleme hızı ise 
dakikada 0,7 metre olarak elde edilmiştir. 
Toplam zamanın yaklaşık % 60’ı 224 metre 
uzunluğundaki çelik boruların kaynak ve 

PİPE.indd   96 21.05.2015   00:18:03



Mart - Nisan 2015  .  www.tuneldergisi.com 

97Şirket Haberleri – Company News

Pipe Express® yöntemi ile geleneksel yöntemlere oranla kazı işlemi yaklaşık olarak %70 azalmaktadır. Bu yöntem aynı zamanda 
ekipman boyutunun küçülmesi ve inşaat işlerinin kısalması ile halk ve emlak sahipleri tarafından daha çok kabul görmektedir. 
Stockholm yakınlarında 1036 metre uzunluğundaki bu proje 12 gün içerisinde tamamlanmıştır.  

Yarı-kazısız Pipe Express® yöntemi ile düşey hendek ünitesi TBM’i bir araba sayesinde yeraltı çalışma alanına 
ulaştırmaktadır. TBM 1,5 metre çapına kadar boru itme işlemini yürütebilirken, hendek ünitesi yeryüzünde sadece 40 
cm. genişliğinde bir açıklık meydana getirmektedir. 
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Pipe Express® yöntemi sayesinde 2000 metre uzunluğundaki 900-1500 mm çapa sahip boru hatları hızlı ve ekonomik 
bir şekilde yapılabilmektedir. Kapsamlı toprak işleri, yeraltı su seviyesinin düşürülmesi, levha kazıkların uygulanması 
bu yöntemde yer almamaktadır.

kaplamaları için harcanmıştır.  Herrenknect boru hattı üst düzey 
üretim müdürü Michael Lubberger İsveç’te elde ettikleri başarıdan 
oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Hollanda’da yürütülen ilk 
ve bunu izleyen Tayland projesi ile birlikte bu çalışma Pipe Express® 
ile yürüttüğümüz üçüncü projemiz oldu. Bu market dahilinde 
olukça büyük bir potansiyel görüyoruz” sözlerini ekledi. Uluslararası 
uzmanların çalışmalarımıza olan ilgisi bunu kanıtlamaktadır. 

Pipe Express® Herrenknecht tarafından önerilen yarı-kazısız bir 
boru itme yöntemidir. Bu çalışmada kanal ünitesi yaklaşık 40 cm 
genişliğinde bir açıklık açmaktadır. Onun altında parçaya bağlantılı 
olan kazı makinası sayesinde 1,5 metre çapına kadar kazı yapmakta 
ve boru hattını döşemektedir. Kazısı yapılan zemin kanal ünitesi 
ile yeryüzüne alınmakta ve geri dolgu işlemi makinanın arkasında 
ayrıca yapılmaktadır. Kazı ünitesi ve boru itme için gerekli olan 
itme kuvveti başlama pozisyonunda mevcut olan Herrenknecht 
baskı kuvveti ekipmanı ile sağlanmaktadır. 

Geleneksel yöntemin aksine açılan koridorlar kazı yolları dahil % 70 
daha dardır. Kapsamlı toprak işleri, yeraltı su seviyesinin düşürülmesi, 
levha kazıkların uygulanması bu yöntemde gerekmemektedir. 
2000 metreye kadar 900-1500 mm arasındaki çapa sahip boru 
hatları bu yöntem sayesinde hızlıca ve ekonomik bir şekilde 
döşenebilmektedir . 

İşveren firma Stockholm Vatten günlük olarak yaklaşık 370000 m³ 
içme suyunu İsveç’in 1,3 milyon nüfuslu başkentine sağlamaktadır. 
Yüklenici Scandinavia AB Stockholm’ün güneyinde hâlihazırda 
mevcut olan şebekeye 1 km uzunluğunda ek bir isale hattı 
yapılması projesini yürütmüştür. 

Makina Özellikleri

• Makine Türü: Pipe Express®
• Yeni geliştirilmiş yarı-kazısız boru itme yöntemi
• Tek aşamada boru hattı yerleştirme
• 2000 m uzunluğuna kadar uygulanabilirlik
• Boru çapları: 900 – 1500 mm (36”– 60”) 
• Örtü kalınlığı: 500-2500 mm
• İlerleme hızı 1,2 m/dak’ya kadar

Proje Bilgileri 

Proje: Albysjön 48“ isale hattı projesi
Uygulama: İsale hattı
Boru hattı uzunluğu: 1036 m
Boru Çapı: 1219 mm (48”)
Jeoloji: suya doygun kil / yumuşak sediman
İşveren: Stockholm Vatten AB
Yüklenici: Züblin Scandinavia AB 

PİPE.indd   98 21.05.2015   00:18:08



PİPE.indd   99 21.05.2015   00:18:11



Mart - Nisan 2015 .  www.tunelder.org.tr

100

Robbins proudly announces 
its Crossover Series of TBMs, a 
line of field-tested, rugged Dual 
Mode-type machines.  Crossover 
TBMs feature aspects of two 
TBM types, and are ideal for 
mixed ground conditions that 
might otherwise require multiple 
tunneling machines.  The XRE 
(standing for Crossover Rock /
EPB) is the most common type 
of hybrid machine, and features 
characteristics of Single Shield 
Hard Rock machines and EPBs 
for efficient excavation in mixed 
soils with rock. An XRE TBM 
recently completed tunneling at 
Australia’s Grosvenor Decline 
Tunnel, where it excavated two 
mine access drives at rates 
fourteen times faster than a 
traditional roadheader. 

Robbins, Crossover Serisi Tünel açma 
makinalarını, yaptığı bir takım arazi 
testlerinden sonra gururla sunar. 

Crossover TBM’leri iki ayrı TBM özelliğini 
içerisinde barındırmaktadır. Bu özelliğinden 
dolayı birden fazla makina gerektiren karmaşık 
zemin koşulları için oldukça uygun olarak 
tasarlanmışlardır. XRE isimli (Kaya/Pasa Basınçlı) 
hibrit makinaların en yaygın çeşidi olup, 
içerisinde Tek kalkanlı ve Pasa basınçlı (EPB) 
makinaların özelliklerini barındırmakta ve bu 
sayede karmaşık jeolojik yapılarda (kaya ve zemin) 
efektif olarak çalışabilmektedir. Bir adet XRE TBM 

Dual MoDe Machines 
BriDge the gap in 
MixeD grounD

İkİ Modlu Makİnalar karMaşık 
ZeMİnlerdekİ Boşluğu doldurMakta

Avustralya’daki Grosvenor Tünel kazısını yakın 
zamanda tamamlamış bulunmaktadır. Bu projede 
iki adet ana galeriyi kısmi ayna kazı metodundan 
yaklaşık 14 kat daha hızlı bir performans ile 
bitirmeyi başarmıştır. Kazı çalışması 9 Şubat 
2015 tarihinde tamamlanmıştır. Robbins başkanı 
Lok Home bu konu hakkındaki konuşmasında şu 
sözleri dile getirmiştir. “İnşaat mühendisliğinde 
oldukça yaygın kullanılan bu makinaların 
madencilik endüstrisindeki uygulaması bizim 
için büyük bir adımdır. Anglo American Coal 
şirketinin bu çalışmayı uygulamak ve öncülük 
etmek istemesi benim şapka çıkartmama 
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sebep oldu. Crossover teknolojisinin kullanımı 
sayesinde (kollu galeri açma makinaları yerine) 
proje belirlenen tarihinde bitirilebilmiştir.”

Aynı zamanda XSE (Çamur basınçlı / Pasa basınçlı) 
ve XRS (Kaya/çamur basınçlı) olmak üzere iki tip 
daha içermektedir. Crossover serisi yakın zamanda 
Meksika, Türkiye ve Azerbeycan’daki projelerde 
kullanılacak olup, hızlıca ün kazanmaktadır. Bu 
senenin sonuna doğru Meksika Túnel Emisor 
Poniente II (TEP II) projesinde bir XRE TBM ve 
aynı zamanda Bakü Metro Projesi için bir adet 
XSE TBM kazıya hazırlanmaktadır. 

Home sözlerine şu şekilde devam etti “Yeniden 
markalandırma ve Crossover kelimesi makinanın 
farklı modlar arasında geçiş yapabildiğini 
belirten yeni bir markalandırma terminolojisidir”. 
Bu eşsiz makinalar şirket için bir ana odak 
noktası olmaktadır. Robbins firması daha 
önceki projelerinde genellikle kaya ortamında 
çalışmaktaydı, bizim yaptığımız tasarımlar 
genel olarak zor koşullar içermektedir. Farklı 
bir moda geçmeniz gerektiğinde zaten oldukça 
zorlu koşulların içinde bulunuyorsunuz, bunların 
üstesinden gelebilmek için bu tarz makinaların 
kullanılması şart.”

Home’un görüşüne göre zorlu ve değişken 
jeolojik şartlarda bu makinaların pazarı 
oldukça artacağı şeklindedir. Araştırmalar, 
gelişen bu yeni eğilimi desteklemekte ve 
dünya çapında Crossover türü makinalara 
olan ilginin arttığını göstermektedir. “Bu 
devamlı bir gelişme olup, Crossover makine 
tasarımlarımız sürekli daha iyiye gitmektedir. 
Şu an 3 adet bu tür makina üretimde ve 
endüstri bu makinaları kabul ettikçe bunların 
sayısının artacağını düşünmekteyim” diye 
sözlerine devam etti. 
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Dünya Tünelcilik Birliği (ITA) 
tarafından desteklenen Dünya 
Tünel Kongresi (WTC 2015) bu 

sene 22-28 Mayıs 2015 tarihlerinde 
Dubrovnik, Hırvatistan’da düzenleniyor.  
Aynı zamanda ITA genel kurulunun da 
yapılacağı organizasyonu Hırvatistan 
Tünelcilik Derneği organize ediyor.

Yaklaşık 50 ülkeden 650’nin üzerinde 
bildirinin sunulacağı kongrede aynı 
zamanda kongre ile eş zamanlı 
olarak düzenlenecek olan tünelcilik 
sergisinde ise standların tamamı 
satılmış durumda. Tünelcilik 
Derneği de 9 numaralı standında 
dünya tünelcilerini ağırlayacak ve 
ülkemizdeki tünelcilik gelişmelerini 
paylaşacak. Ağustos ayında yapılacak 
2. Tünelcilik Fuarı’nın tanıtımı da bu 
standa yapılarak fuara dünya çapında 
bir katılımın sağlanması hedefleniyor. 

Kongreye özel olarak düzenlenen bir 
seyahat organizasyonuyla birlikte 
Türkiye’den yaklaşık 40 kişilik bir 
delegasyonla katılım sağlanıyor. 

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 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 yapacak. 
Çalışma grupları ve komiteler birçok 
kez bir araya gelip, Dünya tünelcilik 
camiasına yürüttükleri çalışmalar 
sonucunda elde ettiği bulguların 
sunumlarını yapacaklar. 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 gerçekleştirilecek. 

Turkish Tunneling socieTy inWorld Tunnel  
congress WTc 2015
Dünya’da ilk defa Enerji Hammaddeleri ve Enerji konusunda Türkiye’de başlatılacak 
Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirve & Sergisi (INERMA) 1-3 Ekim 
2015’te İstanbul Hilton Bosphorus Convention Center’da gerçekleşecek. Akademi 
ve iş dünyasını aynı çatı altında toplayan  INERMA Enerji Bakanlığı himayesinde 
düzenlenecek. Zirvede uzmanlar tarafından 10 adet çağrılı ve çok sayıda bilimsel 
bildiri sunulacak.

Dünya Tünelcilik Birliği (ITA) tarafından 
desteklenen Dünya Tünel Kongresi 
(WTC 2015) bu sene 22-28 Mayıs 2015 
tarihlerinde Dubrovnik, Hırvatistan’da 
düzenleniyor.  Aynı zamanda ITA genel 
kurulunun da yapılacağı organizasyonu 
Hırvatistan Tünelcilik Derneği organize 
ediyor.

Tünelcilik Derneği de 9 numaralı 
standında dünya tünelcilerini 
ağırlayacak ve ülkemizdeki tünelcilik 
gelişmelerini paylaşacak. Ağustos 
ayında yapılacak 2. Tünelcilik Fuarı’nın 
tanıtımı da bu stantta yapılarak 
fuara dünya çapında bir katılımın 
sağlanması hedefleniyor. Kongreye 
özel olarak düzenlenen bir seyahat 
organizasyonuyla birlikte Türkiye’den 
yaklaşık 40 kişilik bir delegasyonla 
kongreye katılım sağlanıyor.
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Çağlayan RegülatöRü ve HeS PRojeSi 
iletim tünelinde UygUlanan Kazı ve 
deSteK SiStemleRinin değeRlendiRilmeSi

1 GİRİŞ

Ö zellikle son yıllarda elektrik üretimi açısından hidro elektrik 
santralı (HES) projesi yapıları önemli bir ivme kazanmıştır. 
Coğrafi şartlar açısından çalışılması zor bölgelere inşa edilen 

bu yapılarda enerji üretimi için taşınacak suyun iletilmesi gerektiği için 
bu projelerin en önemli yapılarından biri iletim tünelleridir. Bu nedenle 
bir HES projesinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, 

Şekil 1. Proje alanının uydudan görünümü

ÖZET
Çağlayan Regülatörü ve HES Projesi, Diyarbakır ili Çüngüş 
ilçesi sınırları içerisinde, Ulu Dere (Çağlayan I Regülatörü) ve 
Erikli Deresi (Çağlayan II Regülatörü) üzerinde yer almaktadır. 
Proje mansabında Karakaya Barajı bulunmaktadır. İletim kanalı 
I’i geçen sular iletim tüneline ulaşacaktır. Tünelin kesiti at nalı 
şeklindedir. Tünelin uzunluğu 1.967,09 m, kazı çapı 4,00 m ve iç 
çapı 3,80 m’dir. Bu makalede, Çağlayan Regülatörü ve HES projesi 
iletim tünelinde uygulanacak kazı ve destekleme yöntemlerinin 
uygulama ve maliyet açısından incelenmesi, zemin cinsine 
göre seçilecek kazı ve destekleme sistemi uygulamalarının 
incelenmesi, emniyetli çalışma için uygulama sırasında alınacak 
önlemlerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

ABSTRACT
The Caglayan Regulator and HEC Project, within the boundaries 
of the town of Diyarbakir Çüngüş, Ulu Creek (Caglayan I 
Regulator) and Erikli Creek (Caglayan II Regulator) is located 
on. Downstream of the project, there are Karakaya Dam. The 
waters of the (Caglayan Regulator I) will reach the transmission 
channel reach. The waters of Transmission channel will reach the 
transmission tunnel. Cross-section of the tunnel is shaped like a 
horseshoe. The tunnel length is 1.967,09 m, excavation diameter 
is 4,00 m and inner diameter 3,80 m. In this article, Caglayan 
Regulator and HEC Project transmission tunnel excavation and 
support methods to be applied in terms of implementation and 
cost analysis, soil excavation and support system to be selected 
according to the type of examination of applications, is to review 
the safety precautions to be taken during practice for the study.

SElmAn TuRAn

AtA Grup teknolojik YAtırımlAr inşAAt SAnAYi ve ticAret A.ş. 
iStAnbul

ibrAhim ocAk

iStAnbul ÜniverSiteSi mAden mÜhendiSliği bölÜmÜ 
iStAnbul

EvalUaTIon of ExCavaTIon anD SUPPoRT SySTEmS of 
Caglayan REgUlaToR anD HEPP PRojECT TUnnEl

iletim tüneli için gerekli kazı ve destekleme uygulamalarının optimum 
bir şekilde seçimidir. Çünkü iletim tüneli kazısı sırasında yaşanan kazı 
ve tahkimat problemleri projenin geneli üzerinde ve işin süresi üzerinde 
önemli etkilere sahiptir. 

1.1 Projenin Tanıtımı

Çağlayan Regülatörü ve HES Projesi Fırat Havzası’nda Ulu Dere ve Erikli 
Deresi üzerinde yer almaktadır (Şekil 1). Proje mansabında Karakaya 
Barajı bulunmaktadır. Ayrıca projenin mansabında Çardaklı HES Projesi 
planlanmaktadır (Turan, 2013). 

Projenin amacı sadece elektrik enerjisi üretmek olup, sulama ve taşkın 
kontrolü gibi amaçları bulunmamaktadır. İletim kanalı I’i geçen sular 
iletim tüneline ulaşacaktır. Tünelin kesiti at nalı şeklindedir. Tünelin 
uzunluğu 1.967,09 m olup, tünelin iç çapı 3,80 m ve kazı çapı 4,00 m’dir. 
Bu çap ve 0.0004 eğimli tünelden 5,40 m3/s’lik debi geçecektir. Su 
yüksekliği 1,64 m, su hızı 1,24 m/s olacak ve maksimum kapasiteye % 
55 doluluk oranında ulaşılacaktır. (ÇRHFR, 2012). 

Tünel açma yöntemi olarak Yeni Avusturya tünel açma metodu (NATM) 
kullanılmaktadır. Tünel kazısı yerine göre kazıcı–yükleyici (beko-loder) 
makine ile veya delme-patlatma yöntemi kullanılarak yapılmaktadır 
(Turan, 2013).
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Şekil 2. Proje alanı jeolojik yapısı

Çizelge 1. RMR Değerine Göre Kaya Sınıflaması (Bieniawski, 1989).

2 TÜNEL JEOLOJİSİ

İletim tüneli güzergahı jeolojisini, Pütürge metamorfitlerine ilişkin 
şistler yer almaktadır. İletim tünelinin 0+000.00- 1+967.09 Km 
arasında şist, mikaşist, kalkşist kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, kiltaşı 
birimleri bulunmaktadır. İletim tüneli güzergahında yüzeylenen 
Hoya formasyonuna ait kireçtaşı-dolomitik kireçtaşı seviyeleri sert, 
sağlam ve yüksek dayanımlıdır. Yer yer yüzeysel ayrışma ve yamaç 
molozu örtüsü izlenmektedir. Güzergâh boyunca kalınlığı 1-3 m 
arasında değişen, yer yer 5 m’ye ulaşan yamaç molozu oluşumları 
gözlenmektedir. İletim hattında taşıma gücü ve duraylılık problemi 
bulunmamaktadır. Tünel güzergahında hakim olan kaya birimlerinden 
bir tanesi Hoya formasyonudur. Alt seviyelerde killi kireçtaşı, dolomitik 
kireçtaşı ve kireçtaşından oluşmaktadır. Killi kireçtaşı seviyeleri 
orta kalın tabakalıdır. Dolomitik ve kireçtaşı seviyeleri kalın ve 
masif tabakalıdır. Üst kısımlarda ise kalın tabakalı kireçtaşı ve 
masif görünümlü dolomitik kireçtaşları egemendir. Kireçtaşlarında 
gelişen eklemler genellikle 30-300 cm, yer yer 10-80 cm aralıklı; 
1-15 m süreklilikte, yüzeye yakın kısımlarda açık (0,5-2 cm), derine 
inildikçe genelde kapalı (0,1-0,5 mm) ve pürüzlüdür. Arazide çekiç 
darbesine verdiği tepkiye göre killi kireçtaşları düşük- orta dayanımlı 
(40-70 MPa), dolomitik kireçtaşları 50-100 MPa dayanımlı, yer yer 
yüksek dayanımlıdır (150MPa). Kireçtaşlarında krastilize seviyeler 
görülmektedir. RMR ve Q kaya kütlesi sınıflamalarına göre formasyonu 
oluşturan ve egemen olan dolomitik kireçtaşları iyi kaya özelliğindedir 
(Sungurlu, 1974). (Şekil 2).

3 KAZI VE DESTEKLEME METODU SEÇİMİ

Yeraltı kazılarının güvenli ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi, 
belirlenen kaya sınıflaması ve buna bağlı olarak öngörülen tünel 
destek tasarımı ile doğru orantılıdır. Günümüz modern tünelciliğinde 
projelendirmeye esas teşkil eden kaya sınıflamalarında kayanın kütle 
özelliği dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada tünelcilikte yaygın olarak 
kullanılan RMR Kaya Sınıflama Sistemine göre söz konusu projenin kazı 
ve destekleme sistemi incelenmiştir. 

3.1 RMR Sisteminin Kısa Tanıtımı

NATM ile bütünsellik sergileyen RMR sisteminde kayanın kütle özelliği 
RMR puanını şeklinde sayısal olarak ifade edilmektedir. RMR puanı 0-100 
aralığında değişen RMR değerleri almakta ve kaya da bu değerlere göre 5 
kaya sınıfından birinde yer almaktadır (Çizelge 1).  

İlk kez Bieniawski tarafından 1973 yılında ortaya atılan sistem zaman içinde 
çok sayıda değişikliğe uğramıştır. Sistem şu anda 1989 da modifiye edilmiş 
son hali ile kullanılmaktadır. Sistemin son haline göre, RMR puanının 
hesaplanmasında aşağıdaki parametreler kullanılmaktadır (Ulusay, 2007):

1. Tek eksenli basınç dayanımı
2. RQD
3. Süreksizlik aralığı
4. Süreksizlik koşulu:
a. Devamlılık
b. Açıklık
c. Pürüzlülük
d. Dolgu
e. Bozunma
5. Yeraltı suyu koşulu

Bu değerlerin aldığı her puan toplanmakta ve temel RMR puanı bulunmaktadır. 
RMR sisteminden kaya kütlesine ait mekanik özelliklerin tespitinde 
(örneğin elastisite modülü) yukarıdaki beş maddenin toplamından bulunan 
temel RMR değeri (süreksizlik için düzeltme yapılmamış) kullanılmaktadır. 
Yer altı açıklıklarının duraylılığı ile ilgili işlerde ise “temel RMR” değerinden 
süreksizliklerin yönelimi için önerilen puan değeri çıkarılarak elde edilen 
“düzeltilmiş RMR” değeri kullanılmaktadır. Bunun ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
ilgili literatüre (Bieniawski, 1989) bakılabilir.

RMR sınıflama sistemi tünel, galeri, yeraltı odaları gibi yeraltı açıklıklarının 
kazısı başta olmak üzere, çok sayıda alanda kullanılmaktadır. RMR 
sisteminden başlıca 3 önemli veri elde edilmektedir (Bieniawski, 1989). 
Bunlar; 

1. Tüm jeolojik parametrelerin ortaklaşa etkisini yansıtan ve kaya kütlesinin 
genel koşulları ile ilişkili bilgi veren “Kaya Kütlesi Kalitesi” elde edilen en 
önemli veridir. Bu veri çalışma sahasındaki kayaçları “çok iyi kaya” dan “çok 
zayıf kaya” ya kadar sınıflayarak bölgenin genel kaya yapısının tanınmasına 
olanak verir. 

2. Temel RMR puanı kullanılarak kaya kütlesinin kohezyon ve içsel sürtünme 
açısı gibi bazı önemli mühendislik özelliklerinin tahmini mümkündür. Bunun 
ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili literatüre (Bieniawski, 1989) bakılabilir.

3. Kaya kütlesi kalitesi ve kazı yöntemine bağlı olarak, bir tablodan 
faydalanılarak özellikle proje safhası için önemli olan ön tasarım amacıyla 
destek türü seçmeye olanak verir. Ayrıca sistemde verilen şekilden (Şekil 
3), desteksiz açıklığa bağlı olarak kazılan açıklığın ne kadar süre desteksiz 
olarak kalabileceği tahmin edilebilmekte (Bieniawski, 1988) ve tahkimat 
destek basıncı (P) aşağıda önerilen eşitlikten 1’den tahmin edilebilmektedir 
(Ünal, 1983). 

Burada;

P  : Destek basıncı (kN/m²=0,1 ton/m²)

γ  : Kayanın birim hacim ağırlığı (kN/m³)

B  : Tünelin genişliği (m)

S  : Gerilme faktörünü (yatay gerilmenin düşey gerilmeye oranı) 
ifade etmektedir.
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Şekil 3. RMR’ye göre desteksiz durma süresi-desteksiz tavan açılığı ilişkisi  
(Ulusay, 2007’den Bienawski, 1989).

Çizelge 3. Tünel güzergâhı 0,5-1,0 km arası RMR değerleri ve puanlaması.

Çizelge 5. Tünel güzergâhı 1,5-1,967 km arası RMR değerleri ve puanlaması.

Çizelge 2. Tünel güzergâhı 0,0-0,5 km arası RMR değerleri ve puanlaması.

Çizelge 4. Tünel güzergâhı 1,0-1,5 km arası RMR değerleri ve puanlaması.

3.2 RMR Puan Hesabı ve Tahkimat Önerisi

Bu çalışmada, toplam tünel uzunluğu 1.967,09 m olan iletim tüneli dört 
kısma ayrılmış (Çizelge 2-5) ve her bir kısımdaki kayanın temel RMR 
puanı Bienawski, 1989’a göre hesaplanmıştır. Daha sonra süreksizlik 
eğim ve doğrultusunun tünel kazım yönüne göre olan durumuna göre 
düzeltilmiş RMR puanı bulunmuştur. Tünel kazıları kontrollü patlatma ve/
veya ekskavatörle kazıldığı/kazılmakta olduğu için patlatma düzeltmesi 
olarak 1,0 alınmıştır.

Tünel güzergâhının 0,5-1,0 km arası düzeltilmiş RMR değeri 24 
olduğundan (Çizelge 3) bu değere göre iletim tünelinin bu bölgesi ilgili 
literatürde verilen çizelgeye göre (Çizelge 1) IV. sınıf “zayıf kaya” dır. İlgili 
literatürde bu tür bir kayada kazı-destek yöntemi olarak 10 m genişlikli 
tünel için; tavan kemeri ve tabanda 1,0-1,5 metre ilerleme, kazıya 
uygun şekilde aynaya 10 m uzaklığa kadar destek, tel kafesli duvarlarda 
ve temelde 1-1,5 m aralıklı 4-5 m uzunlukta sistematik saplama, 
püskürtme beton tavan kemerinde 100-150 mm, yan duvarlarda 
100 mm kalınlıkta önerilmektedir. Çelik destek olarak gereken yerde 
1,5 m aralıklı ve yer yer hafif profiller kullanılması önerilmektedir. 

Tünel güzergâhının 1,0-1,5 Km arası düzeltilmiş RMR değeri 47 
olduğundan (Çizelge 4)  bu puana göre iletim tünelinin bu bölgesi ilgili 
literatürde verilen çizelgeye göre (Çizelge  1) III sınıf “Orta kaya” dır. İlgili 
literatürde bu tür bir kayada kazı-destek yöntemi olarak 10 m genişlikli 
tünel için; tavan kemeri ve tabandan 1,5-3 m ilerleme önerilmektedir. 
3-4 m uzunlukta sistematik saplamalar, kemerde tel kafes kullanılması 
ve 1,5-2 m aralıklı kaya saplamaları önerilmektedir. Püskürtme beton 
tavan kemerinde  50-100 mm,  yan duvarlarda 30 mm önerilmektedir. 
Çelik destek kullanılmasının gerekmiyeceği öngörülmektedir. 
Tünel güzergâhının 1,5-1,967 km arası düzeltilmiş RMR değeri 60 
olduğundan bu puana göre iletim tünelinin bu bölgesi ilgili literatürde 
verilen çizelgeye göre (Çizelge 1) II. sınıf “orta kaya” dır. İlgili literatürde 
bu tür bir kayada kazı-destek yöntemi olarak 10 m genişlikli tünel 
için; tam kesitte 1,0-1,5 m ilerleme önerilmektedir. Tünel kemerinde 
yer yer 2-3 metre aralıklarla kaya bulonu ve tel kafes kullanılması 
önerilmektedir. Püskürtme beton gerektiğinde tavan kemerinde 50 
mm kalınlığında önerilmektedir. Çelik desteğin ise gerekmeyeceği 
öngörülmektedir.

Tünel güzergâhının 0,0-0,5 km arası düzeltilmiş RMR puanı 18 
olduğundan (Çizelge 2) bu puana göre iletim tünelinin bu bölgesi 
ilgili literatürde verilen çizelgeye göre (Çizelge 1) V. sınıf “Çok zayıf 
kaya” dır. İlgili literatürde bu tür bir kayada kazı-destek yöntemi olarak 
10 m genişlikli tünel için; tavan kemeri ve tabanda  0,5-1,0 metre 
kazı ile beraber hemen destek ve aynaya da hemen püskürtme beton 
önerilmektedir. Duvarda ve kemerde tel kafes kullanılması ve 1-1,5 
m aralıklı 5 m uzunlukta saplamalar kullanılması önerilmektedir. 
Püskürtme betonun tavan kemerinde 150-200 mm, yan duvarlarda 150 
mm, aynada 50 mm kalınlıkta atılması ve ayrıca çelik destek olarak 0,75 
m aralıklı orta- ağır profiller kullanılması önerilmektedir.

Elde edilen bu değerler göz önüne alınarak  iletim tüneli için aşağıdaki 
destekleme türleri önerilmektedir. 

A1 Sınıfı: Düzeltilmiş RMR puanına göre II sınıf  “iyi kaya” sınıfı olarak 
ifede edilen 1,5- 2,0 km arası için A1 olarak adlandırılan bu destek sistemi 
önerilmiştir. Bu sınıftaki kayada tünel aynasının genel olarak  stabil  
olması beklenmekte olup kaya kütlesinin de elastik davranış göstermesi 
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Çizelge 6. A1 sınıfı destekleme elemanları.

Çizelge 7. A2 sınıfı destekleme elemanları.

Çizelge 8. A3 sınıfı destekleme elemanları.

beklenmelidir.  Tünelden serbest kaya parçaları temizlendikten sonra 
ciddi bir aşırı sökülme beklenmemektedir. Az miktardaki yer altı suyunun 
kaya stabilitesine olumsuz bir etkisi de beklenmemektedir. Tünel kazısı 
teorik olarak “tam ayna” olarak yapılabilir. Önerilen A1 kazı-destekleme 
sisteminde kullanılması önerilen elemanlar Çizelge 6’da verilmiştir.  

A2 Sınıfı: Düzeltilmiş RMR puanına göre III sınıf “orta kaya” sınıfı olarak 
ifede edilen km 0,5-1,5 km  arası için A2 olarak adlandırılan bu destek 
sistemi önerilmektedir. Orta sağlam-zayıf kaya ortamını karakterize 
eder. Bloklu kireçtaşı, kiltaşı, dolomitik kireçtaşı, şist, mikaşist, kalkşist 
ve mermer ardalanması ile ezilme ve fay zonlarının desteklenmesi için 
A2 destek tipi önerilmiştir. Önerilen A2 kazı-destekleme sisteminde 
kullanılması önerilen elemanlar Çizelge 7’de verilmiştir.

dört bölgeye ayrılan her kısmı için desteksiz ayakta kalma süresi tahmin 
edilmiştir (Şekil 4).

Yapılan bu değerlendirmeye göre, km 0,0-0,5 arası ve km 0,5-1,0 arası 
iletim tünelinin kazı sonrası hemen tahkimat yapılmaz ise çökebileceği 
görülmektedir. Km 1,0-1,5 arası iletim tünelinin yaklaşık 180 saat (7-8 
gün), km 1,5-1,967 arası iletim tünelinin 4000 saat (5-6 ay) tahkimatsız 
olarak duyarlılığını koruyabileceği görülmektedir.

3.4 Destek Basıncının Bulunması

Destek basıncı, önceki bölümde verilen Eşitlik 1 kullanılarak tahmin 
edilmiştir. Hesaplamalarda km 0,0-1,0 arası yer alan kireçtaşı birimleri 
için kayaç birim hacim ağırlığı 25 kN/m³ ve km 1-1,967 arası yer alan 
şist birimleri için 28 kN/m³ alınmıştır. Her iki birim için poisson oranı   
=0,33 olarak alınmıştır. S değeri  /(1- ) oranından bulunmuştur. Bu 
hesaplamalardan, km 0,0-0,5 arası P=41 kN/m², km 0,5-1,0 arası P=38 
kN/m², km 1,0-1,5 arası P=29,68 kN/m² ve km 1,5-1,967 arası P=22,40 
kN/m² olarak tahmin edilmiştir. 

4 TARTIŞMA VE SONUÇ

Çağlayan Regülatörü ve HES projesi iletim tüneli güzergahı boyunca 
yapılan gözlemler ve çalışmalar sonucu tünel güzergahını oluşturan 
farklı özelliklere sahip kaya birimleri RMR kaya sınıflama sistemine 
göre derecelendirilmiş ve kaya kütle tanımları yapılmıştır. Bulunan 
RMR değerlerine göre kaya kütlelerinin ortalama desteksiz kalma 
süreleri tahmin edilmiştir. Gerekli destek basınçları tahmin edilmiş 
ve elde edilen sınıflama sonuçlarına bağlı olarak A1, A2 ve A3 olarak 
adlandırılan destek sınıflarının uygulanması öngörülmüştür. 
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A3 Sınıfı: Düzeltilmiş RMR puanına göre  V sınıf “ Çok zayıf kaya” sınıfı 
olarak ifede edilen 0,0-0,5 km arası için A3 olarak adlandırılan bu destek 
sistemi önerilmektedir. A3 sınıfı, duraylılığı düşük, zayıf kaya ortamını 
karakterize eder. Hoya formasyonu ve pötürge metamorfitlerine ait 
tamamen ayrışmış ve/veya suyun etkili olduğu çamurtaşı- kiltaşı- 
kireçtaşı, şist-mikaşist ve kalkşist  ardalanmasından oluşan birimlerde 
A3 sınıfı destek tipi önerilmiştir. Önerilen A3 kazı-destekleme sisteminde 
kullanılması önerilen elemanlar Çizelge 8’de verilmiştir.

Ayrıca, tamamen ayrışmış kaya kesimlerinde, tünel aynasından tünel içine 
doğru herhangi bir sebeple kayma olasılığının belirmesi durumunda 
çevresel kazı yapılarak destek göbeği bırakılması önerilmektedir. Kazının 
çok problemli olması durumunda bırakılan destek göbeğinin püskürtme 
beton, çelik hasır ve bulon ile güçlendirilmesi de önerilmiştir. 

3.3 Desteksiz Durma Süresinin Tahmini

Düzeltilmiş RMR puanı ve maksimum desteksiz açıklık olan 4,0 metre 
değeri Şekil 2’de verilen abak üzerine yerleştirilerek iletim tünelinin 

Şekil 4. Desteksiz ayakta kalma süreleri.
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Patlayıcı sektöründe yeni bir çığır açan ve dünya genelinde birçok ülkede altyapısı 
oluşturulmuş yenilikçi patlatma çözümleri sunan elektronik kapsüllerin ülkemizde de 
kullanımına geçilmesi beklenilmektedir. Talep eden işletmelere elektronik kapsül kullanımı ile 
alakalı Yavaşçalar & Austin Detonator uzmanları tarafından gerekli teorik ve pratik eğitimler 
verildikten sonra elektronik kapsüllerle sahada test patlatmaları yapılarak kullanıcılarımızla 
elektronik kapsül çalışmalarına Yavaşçalar A.Ş. olarak başlıyoruz.

Innovative blasting solutions are 
pioneering the blasting sector in 
worldwide. Yavascalar Company 
is working on electronic capsules 
to use it in Turkey. Corporation of 
Yavascalar and Austin Detonator 
are giving theoretical and 
practical lectures on electronic 
capsules. Also, the company 
provides some field tests for the 
mining applications. 

Yavascalar Pioneer 
of the innovations

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ YAVAŞÇALARDAN 
BİR YENİLİK DAHA
Gökhan aÇIkEL

Maden Mühendisi

Yavaşçalar a.ş.
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Fotoğraf-1- Elektronik Kapsül

Fotoğraf-2-Elektronik Kapsül Ölçüm Ekipmanları (Logger)

Tarihte bilinen ilk patlayıcı 
madde kara baruttur. Kara barut 
bulunmadan önce kaya gevşetme 

olayında kullanılan yakma işleminde 
kaya yüzeyi odunla yakılarak ısıtılıyor, 
bu ısıtılan kaya yüzeyine su dökülerek 
(tansiyon gerilmesi) kaya yavaş yavaş 
kırılıyordu. Kara barutun bulunmasıyla 
kaya gevşetme işlemi hızlandı ve 
kara barut yaygın olarak kullanılmaya 
başlandı.

Zamanla piyasada daha güçlü 
patlayıcılara talebin artmasıyla yeni 
patlayıcıların gelişmesi hız kazandı. 1846 
yılında Ascanio Sobrero Nitrogliserini 
keşfetti. Fakat bunun asıl tahrip için 
kullanılmasını ise İsveçli Alfred B. Nobel 
keşfetti ve 1864 yılında Alfred Nobel ilk 
Nitrogliserin üreten fabrikayı kurdu. Yalnız 
Nitrogliserin tek başına kullanımı çok 
riskli idi. Alfred Nobel bu problemi 1863 
yılında kapsülü keşfederek çözmüştü, 
kapsüller Nitrogliserin yemlemesinde 
emniyetli fitil ile birlikte kullanıldı. 
Dinamit’in keşfedilmesi ile birlikte, 
Dinamit’i ateşlemek için yeni metotlar 

2000’li yıllara gelirken elektronik kapsüller 
bulundu ve kullanılmaya başlandı. Patlatma 
işlemlerinde güvenliği artırmak, patlatma 
kaynaklı çevresel etkileri azaltmak ve 
kullanıcıların hassas gecikme aralığına 
ihtiyaç duyduğu temel gereklilikler için 
elektronik kapsüller mükemmel bir ateşleme 
sistemidir. Elektronik kapsüllerin gecikme 
süresi elektronik olarak kontrol edildiği 
bir kapsül olup, bir elektronik patlatma 
makinesi(manyeto), ölçüm ekipmanları 
(logger), tel sistemi ve elektronik kapsüller 
içeren bir başlatma sistemidir.

araştırıldı ve 20.yüzyılın başlangıcında 
Elektrikli Kapsüller bulundu. 1922 
yılında ilk elektrikli gecikmeli kapsüller 
(1sn gecikmeli) pratik kullanıma sunuldu. 
1940 yılında da daha kısa gecikmeli 
kapsüller (10-100 ms) bulundu. 
Bunlar modern patlatma tekniğinde 
en büyük gelişme idi. 1970 yılında 
elektriksiz ateşleme sistemleri (non-
electric initiating systems) geliştirildi. 
Elektriksiz ateşleme sistemleri elektrikli 
ateşleme sistemlerinin yarattığı riskleri 
ortadan kaldırdığı için daha güvenliydi. 
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Şekil-1- Elektronik Kapsül Bağlantı Şekli

Fotoğraf-3-Logger ile Elektronik Kapsül Ölçümü Yapılması

Elektronik kapsüller elektriksiz kapsüllere göre, elektronik 
kapsülleri ateşlemek için şifreli kodları ile yalnızca yetkili 
kişilerin erişimini sağlayan, kazara ateşlenilme riskini en aza 
indiren, cep telefonu ve telsiz gibi radyo dalgaları ve sinyalleri 
yayan cihazlara duyarsız olması nedeniyle daha güvenlidir. 

Günümüzde Dünyanın birçok yerinde çeşitli tünel, kuyu 
açma, yeraltı galeri patlatmaları, çeşitli kanal, baraj, 
inşaat ve açık ocak işletmeciliğinde kullanılmaktadır. 
Ateşleme sırasında getirdiği güvenliğin yanı sıra, patlatma 
maliyetlerini düşürülmesi, patlatma kaynaklı çevresel etkilerin 
azaltılması, patlatma veriminin artırılması, uygun pasa 
geometrisini oluşturulması ve ikincil kırma maliyetlerinin 
azaltılması gibi konularda işletmelere yarar sağlamaktadır. 

Elektronik kapsül sisteminin avantajlarını sıralayacak olursak;
 Patlatma öncesi, tüm kapsüllerin çalışır durumda olduğunun, 

bağlantılarının tam olması ve gecikme aralıklarının tek ölçüm 
ekipmanı (logger) ile kontrol edilebilir olması,

 Gecikme aralıklarının 1 ms artış ile 10.000 ms kadar 
verebilme imkanı,

 Gecikme sürelerinin sapmalarında %0,01 hassasiyet,
 Özel dijital patlatma makinesi (manyeto) ile 1.600 adede 

kadar elektronik kapsülleri güvenilebilir şekilde ateşleme 
imkânı,

 Yüksek patlama güvenliği sağlaması.

Patlayıcı sektöründe yeni bir çığır açan ve dünya genelinde 
birçok ülkede altyapısı oluşturulmuş yenilikçi patlatma 
çözümleri sunan elektronik kapsüllerin ülkemizde de 
kullanımına geçilmesi beklenilmektedir. Talep eden işletmelere 
elektronik kapsül kullanımı ile alakalı Yavaşçalar & Austin 
Detonator uzmanları tarafından gerekli teorik ve pratik 
eğitimler verildikten sonra elektronik kapsüllerle sahada test 
patlatmaları yapılarak kullanıcılarımızla elektronik kapsül 
çalışmalarına Yavaşçalar A.Ş. olarak başlıyoruz. 
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Kordsa Global, the world’s leading reinforcement 
materials company, enters the construction 
sector with KraTos. KraTos is a synthetic fiber 
reinforcement for concrete improvement. This 
material is the first domestic product on the fiber 
market. It provides bearing capacity, strength, 
durability, and also prevents cracks on concrete 
structures. 

Kordsa Global strenGthen the 
construction sector with Kratos

Kordsa Global KraTos ile inşaaT 
seKTörünü Güçlendiriyor

Güçlendirme malzemeleri pazarının lider ismi Kordsa Global, uzmanlık 
ve deneyimini KraTos’la yapı sektörüne taşıdı. Yapı sektörüne yönelik 
yeni bir beton güçlendirici sentetik fiber donatı olan KraTos, ulusal 

lif pazarındaki ilk yerli ürün olma özelliğine sahip. KraTos; taşıma kapasitesi, 
dayanım ve dayanıklılık anlamında betonu güçlendirirken, aynı zamanda 
çatlak oluşumunu da önlüyor.

Zaman ve Maliyetten Tasarruf

Kordsa Global’in, 2014 yılında Kratos beton güçlendirme malzemesi ile 
inşaat pazarına girdiğini ve kısa zamanda son derece olumlu geri bildirimler 
aldığını dile getiren Kordsa Global İnşaat Güçlendirme İş Birimi Başkanı 
Hakan Öker, KraTos’la zamandan ve maliyetten tasarruf edilerek betonun 
güçlendirildiğini ifade etti. 

Öker, “Yüzde 100 Kordsa teknolojisi ile Türkiye’de geliştirilmiş ilk makro 
sentetik fiber beton donatısını ürettiğimiz için gurur duyuyoruz” dedi. Kordsa 

Güçlendirme malzemeleri pazarının lider ismi Kordsa Global, 
uzmanlık ve deneyimini KraTos’la yapı sektörüne taşıdı. Yapı 
sektörüne yönelik yeni bir beton güçlendirici sentetik fiber 
donatı olan KraTos, ulusal lif pazarındaki ilk yerli ürün 
olma özelliğine sahip. KraTos; taşıma kapasitesi, dayanım ve 
dayanıklılık anlamında betonu güçlendirirken, aynı zamanda 
çatlak oluşumunu da önlüyor.

Global’in, değişen dünyanın gereksinimlerini analiz ederek doğru ürün 
sunma vizyonuna sahip olduğunu vurgulayan Öker, şöyle devam etti: “Biz, 
keşfetme heyecanımızı ve içsel dinamiklerimizi her zaman canlı tutmaktan 
yanayız. Bu nedenle kendi içimizde yapılandırdığımız İnşaat Güçlendirme 
İş Birimimiz ile inşaat sektörünün dinamiklerini inceliyor ve sektörde öncü 
olmak için çalışıyoruz.” 

KraTos’u geliştirirken makro ve mikro sentetik beton donatılarının son yıllarda 
Türkiye ve dünyada pek çok prestijli üstyapı ve altyapı projesinde hasır çelik 
yerine kullanılıyor olmasının da büyük motivasyon olduğunu belirten Öker, 
“KraTos Mikro, betonun erken yaş çatlaklarını en etkin şekilde önlemektedir. 
Betonun kalitesini ve servis performansını yükselten Kratos Makro ise, 
alanında ilk ve tek Türk ürünüdür. Kratos Makro, betonun tokluğunu arttırarak, 
tünel kaplamalarında hasır çelik yerine kullanımda projelere güvenlik ve hız 
avantajı sağlamaktadır. KraTos ile güçlendirilmiş beton kolay pompalanabilir 
veya püskürtülebilmesi ile doğru uygulamaların yapılmasını sağlamasının 
yanı sıra paslama ve elektrik iletkenliği olmaması ile tünel yapılarına 
değer katmaktadır.’’ diyerek, kolay ve çabuk uygulanmasıyla zamandan 
ve maliyetten tasarruf sağlayan KraTos’un yapı sektörüne Kordsa Global 
kalitesini getireceğine vurgu yaptı. 
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Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian 
Group’un Türkiye operasyonu olan ve teknolojideki gelişmeleri 
yakından izleyerek, geliştirdiği yenilikçi ürünleri ve yatırımlarıyla, 

50 yıldır Türkiye’nin endüstrileşme sürecine önemli katkılar sağlayan 
Prysmian Group Türkiye, Mudanya fabrikasında üretilen AFUMEX N2XH-
N2XH FE 180 kablolarının sertifikalandırılmasıyla birlikte, AFUMEX 
üçlüsü olarak adlandırılan kabloların (NHXMH - H07Z1 - N2XH/N2XH FE 
180) LPCB belgelendirme çalışmalarını tamamlamış oldu.

İngiltere’nin bağımsız, yangın konusunda uzman, saygın ve Avrupa’nın 
en prestijli akredite test ve sertifikalandırma kurumları arasında yer 
alan LPCB tarafından sertifikalandırılan Prysmian Group Türkiye, son 
aldığı sertifika ile, toplamda 4 ayrı kablo tipinde 191 adet Afumex 
kablonun LPCB’den belgelendirilmesi projesini tamamlamış oldu. Bu 
sayı, yüksek yangın performansı ve ürünlerinde lider olan Prysmian 
Group İngiltere’nin LPCB sertifikalı ürün sayısının üstünde. 

Diğer sertifikalandırma süreçlerinden daha kapsamlı olarak LPCB, ürün 
değişmezliğini dikkate alıp; ürünün yangın performans test ve kalitesine 
ilave olarak, üretim ve diğer prosedürlerini ISO 9001 bazında, yerinde 
detaylı inceleyerek onay veriyor. Sertifikalandırma süreci ve sonrasında 
LPCB düzenli aralıklarla üretim ve ürünleri yerinde inceleyip, ürün 
bazında testleri tekrarlıyor. Ürünün performans testlerini etkileyecek, 
herhangi bir değişiklik olması durumunda da, testlerin yenilenmesi 
prosedürünü uyguluyor. Prysmian Group Türkiye’nin, aldığı bu son 
sertifika kapsamında, kablolarının alev geciktiricilik, alevin ilerlememesi, 
düşük duman yoğunluğu, yangın dayanımı ve halojenden arındırılmışlık 
olmak üzere, 5 farklı performansı tek tek değerlendirildi.

Prysmian Group Turkey received the certificate 
from Loss Prevention Certification Board 
(LPCB) on safety and fire resistance. The Group 
received the certificate with their AFUMEX 
N2XH-N2XH FE180 fire resistant cable and 
became the first company in Turkey having 
this certificate. 

Prysmian GrouP recieved 
LPcB certificate as the first 
comPany in turkey

PRYSMIAN GROUP TÜRKİYE LPCB SERTİFİKASI 
ALAN İLK FİRMA OLDU

Prysmian Group Türkiye, güvenlik ve yangına dayanıklılık 
testleri konularında uzman ve dünyanın önde gelen 
sertifikasyon kuruluşlarından biri olan İngiliz Loss Prevention 
Certification Board (LPCB) kuruluşunca onaylanarak 
sertifikalandırıldı. Kablo sektöründeki ilkleriyle dikkat çeken 
Prysmian Group Türkiye, yangına karşı güvenli kablo tipi 
(AFUMEX N2XH-N2XH FE180) ile dünyada ve Türkiye’de 
LPCB sertifikası alan ilk Türk firması oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan 
Aydoğdu, “2012 yılında Türk kablo sektörüne kazandırdığımız ‘Dikkat! Her 
Kablo Aynı Değildir...’ girişimimiz ile ilgili çalışmalarımız, farklı alanlarda 
durmaksızın devam ediyor. Prysmian Group Türkiye olarak, ilk kez 1998 
yılında ürettiğimiz ve Türkiye’de de bir ilk olan, yangına karşı güvenli 
kablo AFUMEX NHXMH kablo için, 2013 yılında bu sertifikayı alarak; Türk 
kablo sektöründe bir ilki gerçekleştirmiştik. Son olarak aldığımız bu yeni 
LCPB sertifikası ile, güvenliğe ne kadar önem verdiğimizi, bir kere daha 
kanıtlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.  

“Aldığımız bu LCPB sertifikası ile 3 yıldır süren çalışmalarımızı başarı ile 
tamamladık” diyen Prysmian Group Türkiye Ar&Ge Müdürü Zekeriya Şirin 
ise, “AFUMEX üçlüsü olarak adlandırılan kablolarımız için (NHXMH-H07Z1-
N2XH/N2XH FE 180) LPCB belgelendirme çalışmalarımızı tamamladık. Bu 
Türk kablo sektörü için oldukça önemli bir gelişme; çünkü bu, sadece geniş 
yelpazedeki Afumex ürün ve kesit portyföyümüzün sertifikalandırılması 
ile sınırlı kalmayıp, üretim ve kalite sistemlerimizin, LPCB gibi uluslararası 
saygın bir test kuruluşunun denetimine sürekli olarak açık olacağı 
anlamına geliyor. Bu kapsamlı çalışma sürecinde, 2 defa LPCB’nin merkezi 
olan İngiltere’de toplantılara katıldık; sadece bu konuyla ilgili, LPCB 
tarafından 3 defa ISO denetiminden geçtik. Son aldığımız sertifika ile, artık 
LPCB’nin düzenli olarak yayımladığı ‘ONAYLANMIŞ’ sertifikalı üreticiler 
listesi olan ‘redbook’ta yer alacağız.” ifadelerini kullandı. 

Prysmian Group bünyesindeki 17 Ar&Ge Merkezi’nden biri olan 
Mudanya’daki Ar&Ge Merkezi, başarılarına başarı katmayı sürdürüyor. 
Böylelikle Prysmian Group Türkiye de, 2011 yılında verdiği sözü 
tutuyor ve gerçekleştirdiği, birbirinden farklı çalışmalar ile “Türkiye’yi 
Yarınlara Bağlıyoruz” sözünün bir kez daha arkasında durduğunu 
gözler önüne seriyor. 
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Ü rünlerini tasarlarken güvenliğe ve 
kullanım kolaylığına en üst seviyede 
önem veren inşaat endüstrisinin global 

jenerik markası Hilti, yenilenen kesme ve 
taşlama makinalarıyla sektöre farklı teknolojiler 
sunmaya devam ediyor. Çelik, metal ve taş 
malzemelerin yüzeyini taşlamak, düzeltmek ve 
kesmek için kullanılan Hilti kesme ve taşlama 
makinaları zenginleştirilmiş teknolojisiyle 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda artı değer 
oluşturuyor, kullanışlı tasarımıyla günlük çalışma 
performansını artırıyor. Hilti’nin yeni AG 115 
model kesme ve taşlama makinası güvenlikli 

A lman el aleti sektör lideri Hazet, BS Tool 
Trade ile Türkiye pazarına iddialı giriyor.  
El aleti sektöründe dünya markalarının 

Türkiye temsilciliğini yapan BS Tool Trade, Hazet 
ürünlerini Türkiye’ye getiriyor.

Alman el aleti sektörünün en güçlü ve kaliteli 
markası olarak kabul edilen Hazet, Almanya’nın 
dört ayrı bölgesinde bulunan, dört farklı 
fabrikasıyla Avrupa’nın en gelişmiş el aleti 

tetiği ile olası iş kazalarını önleme imkanı 
sunarken, AG 180 model kesme ve taşlama 
makinası ise ergonomik tutma kolu ve daha 
rahat kontrol edilebilen tetiğiyle iş güvenliği 
önlemlerinin yanı sıra uzun ve zorlu işlerde 
maksimum konfor sağlıyor.

Güvenlikli tetik ve kumanda koluyla üstün 
emniyet garanti altında

İş kazalarının yaklaşık yüzde 35’inin inşaat 
sektöründe yaşandığı Türkiye’de, inovasyonu ve 
ileri teknoloji ürünleriyle sektöre yön veren Hilti, 
yenilenen kesme ve taşlama makinalarındaki 
emniyetli özelliklerle insana verdiği önemi bir kez 
daha ortaya koyuyor. Hilti AG 115 model kesme ve 
taşlama makinalarında  bulunan yüksek güvenlikli 
tetik sayesinde kullanıcı tetiğe basmayı bıraktığı 
anda makina çalışmasını durduruyor. Kullanıcı 
tetiğe basmayı bırakır bırakmaz açılan güvenlik 
kumanda kolu ise makinanın istenmeyen anlarda 
tetiğe kazara basılarak çalıştırılmasına engel 

Hilti, the global construction brand, 
gives importance to safety and 
ease of use on their eqiupment 
designs. They continue representing 
different technologies on renewed 
grinding and cutting machines. 

Alman el aleti sektör lideri Hazet, 
BS Tool Trade ile Türkiye pazarına 
iddialı giriyor.  El aleti sektöründe 
dünya markalarının Türkiye 
temsilciliğini yapan BS Tool Trade, 
Hazet ürünlerini Türkiye’ye getiriyor.

Hilti turkey designed 
new grinding and 
cutting macHines 

Bs tool trade is 
starting Business witH 
german Brand Hazet

Hilti türkiye’den yeni taşlama ve 
kesme makinaları

alman HaZet, Bs tOOl trade ile türkiye’de…

oluyor. Düz dişli odası tasarımına ve dayanıklı 
bir gövdeye sahip AG 115 model makinalar, uzun 
kömür ömrü ve anahtarsız bağlantı avantajlarına 
da sahip. Hilti ayrıca müşterilerine kömür, tetik ve 
elektrik kordonunun satışını da yapıyor.  

Yeni ergonomik tasarım sayesinde işler artık 
daha kolay

Hilti‘nin ergonomik tasarımıyla öne çıkan AG 
180 model kesme ve taşlama makinası ise rahat 
kullanımı sayesinde uzun çalışma saatlerinde 
bile çalışanların konforunu maksimum seviyede 
tutuyor. Ergonomik tutma kolu, çok parmakla 
kontrol edilebilen kullanışlı tetik ve düşük titreşim 
için ergonomik açılı yan kol ile kullanıcılar daha 
verimli çalışıyor. Ergonomik olarak tasarlanmış 
şekli ile tetik, son derece konforlu bir şekilde 
başparmak ve sağ ya da sol elin birkaç parmağı 
ile her türlü çalışma şartlarında rahatlıkla 
kullanılabiliyor. AG 115 model ürünlerde olduğu 
AG 180 model makinalarda da bulunan düz dişli 
odası tasarımı ve anahtarsız bağlantı özellikleri 
makinaların daima güvenli ve kontrollü 
kullanımına imkan tanıyor. 

üretimini gerçekleştiren firma konumunda 
bulunuyor. Hazet, otomotiv sektörü başta olmak 
üzere tüm sanayi kollarında kullanılan en son 
teknoloji ile ürettiği el aletlerini tüm dünya 
pazarlarına sunuyor.

BS Tool Trade, yüksek kalite, doğru ve sorunsuz 
hizmet anlayışıyla Hazet’i Türkiye el aleti 
pazarındaki kullanıcılara ulaştırıyor. El aleti 
sektöründe otuz beş yıllık deneyim sahibi olan BS 
Tool Trade Kurucusu Bülent Savaş konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Hazet, Alman el aleti sektörünün 
şüphesiz lider markasıdır. Biz de BS Tool Trade 
olarak kalite ve hizmet odaklı çalışan bir firma 
olduğumuz için Türkiye’deki kullanıcılarımıza 
en iyisini ulaştırma gayreti içerisindeyiz. 
Özellikle Almanya’yı içeren global pazarlardaki 
engin deneyimimizden faydalanarak Hazet ile 
iş birliği içerisinde olmak istedik. Türkiye’deki 
bayilerle yurt dışındaki üretici firmalar arasında 
koordinasyon görevi yaparak işlemlerin hızlı, 
düzenli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak 
öncelikli hedefimizdir.” 
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ŞANTİYELERDEN ÖZÇEKİMLER

Olcay Kotiloğlu-Bedri Kazancı- 
Metehan Murat Mete-Mehmet Uzun 
(Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize)

Olcay Ural-Yılmaz Bağdadi-
Önder Muradoğlu (Avrasya 
Tüneli Projesi, İstanbul)

Olcay Ural-Yılmaz Bağdadi-
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Andreas Becker - Ertuğrul Avcı - 
Rainer Schlautmann 
(Soma Eynez Kömür İşletmesi, 
Manisa)

Bora Öğütlüler 
(Avrasya Tüneli Projesi, İstanbul)

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

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

Mehmet Bülent Arıkan 
(Esenköy Karayolu Tüneli 
Projesi, Yalova)

Okan Alp Gül 
(Şavşat HES Projesi, Artvin)

Aykut Aktürk 
(Trabzon Şehir Geçişi Akyazı
Karayolu Tüneli Projesi, 
Trabzon)

Fatih Kara 
(Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Projesi, İstanbul)

Andreas Becker - Ertuğrul Avcı - Aykut Aktürk Aykut Aktürk Fatih Kara 

Ferhat Kara 
(Artvin Barajı ve HES Projesi, Artvin)

Mahmut Ateş 
(Ortadoğu Sondaj Metalik 
Maden Arama Projesi, Erzurum)

Mahmut Ateş 

Mehmet Bülent Arıkan 

Mehmet Zengin Mehmet Zengin Okan Alp Gül 

Neşe Özbek Neşe Özbek 

Okan Alp Gül Okan Alp Gül 
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Orhan Korkmaz - Güngör Karaoğlu - 
Çetin Üstünsoy - Ahmet Yücesan - Halil  
Tuna (Soma Eynez Kömür İşletmesi, 
Manisa)

Özcan Altunkaya-Özcan Pektaş 
(Kartal-Kaynarca Metro Projesi, İstanbul)

Süleyman Karagüzel 
(Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli, Çankırı)

Özcan Altunkaya-Özcan Pektaş Süleyman Karagüzel Süleyman Karagüzel Süleyman Karagüzel 
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Ceyhun Candaş Erbaş-Oğuzhan Aktuğ-
Erbil Ballıkaya (Şile-Ağva Karayolu 
Tünelleri Projesi, İstanbul)

Nedim Yüksel-Hasan Karaaslan-Kazım Bostancı 
(Karamadazı Demir İşletmesi, Kayseri)

Savaş Candan-Haydar Torun 
(Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, 
İstanbul)

Ugur Sonay-Nika Maisuradze-Koray Çavuş 
(Shuakhevi HES Projesi Bifucation Tüneli, 
Shuakhevi, Gürcistan)

Yetkin Muştu-
Ergün Bağcı-
Hüseyin Işıl-
Kenan Yavuz 
(Avrasya Tüneli 
Projesi, İstanbul)

Miktat Sarıtaş-Hasan KüçükEmrah Göçen 
(Ovit Geçidi Karayolu Tünel Projesi, Rize)

Orhan Bostancı-Emrah Bostancı 
(Galata-Cendere-Baltalimanı Atıksu 
Tüneli Projesi, İstanbul)

Miktat Sarıtaş-Hasan KüçükEmrah Göçen 

Orhan Bostancı-Emrah Bostancı Orhan Korkmaz - Güngör Karaoğlu - 
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Nedim Yüksel-Hasan Karaaslan-Kazım Bostancı 
(Karamadazı Demir İşletmesi, Kayseri)
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ŞANTİYELERDE DOĞUMGÜNÜ
KUTLAMALARI

Ahmet Varol - 3 Mart

Emir Ekşi - 8 Nisan

Nevzat Çuhadar - 28 Nisan 

Tamay Sayın ve İsmail Gündoğdu - 7 Mart 

Veysel Kukul - 14 Nisan

Onur Hacımemişoğlu - 1 MayısNevzat Çuhadar - 28 Nisan Nevzat Çuhadar - 28 Nisan Nevzat Çuhadar - 28 Nisan 

Emir Ekşi - 8 NisanEmir Ekşi - 8 Nisan

Nevzat Çuhadar - 28 Nisan Nevzat Çuhadar - 28 Nisan Nevzat Çuhadar - 28 Nisan 

Veysel Kukul - 14 Nisan
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ŞANTİYELERDE 
MANGAL ZAMANI

Ferhat Yıldız
Bani Hareer Karayolu Tüneli Projesi, Erbil, Irak

Vedat Kara-Süleyman Demir
Bibiheybet Atıksu Tünel Projesi, Bakü, Azerbaycan

Emre Özer
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, 
İstanbul

Mehmet Bülent Arıkan
Esenköy Karayolu Tüneli Projesi, 
Yalova

Özcan Yılmaz
Beylerbeyi Atıksu Tüneli Projesi, 
İstanbul 

Özcan YılmazEmre ÖzerMehmet Bülent Arıkan Emre ÖzerEmre Özer

Anıl İşçeviren-Vahap Dilek (Kuzey Marmara Otpyolu ve 
3. Köprü Projesi, İstanbul)
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Vedat Kara-Süleyman Demir 
Bibiheybet Atıksu Tünel Projesi, Bakü, Azerbaycan
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ŞANTİYELERDE YAŞAM

Maden Ekibi Paintball Oyununda 
(Küre Bakır İşletmeleri, Kastamonu)

Proje ekibinin sabah kahvaltısı 
(Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul)

Soner Temel Mühendislik tünel ekibinin tünel birleşim yemeği 
(Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Projesi, İstanbul 
(Volkan Alaaddinoğlu)

Mapa İnşaat Proje Ekibi Paintball Oyununda 
(Trabzon Şehir Geçişi Akyazı Karayolu Tüneli Projesi, Trabzon)

Maden Ekibi Paintball Oyununda Mapa İnşaat Proje Ekibi Paintball Oyununda 

Proje ekibinin sabah kahvaltısı 

Soner Temel Mühendislik tünel ekibinin tünel birleşim yemeği Tünel ekibinin 1000. ring kutlaması
Avrasya Tüneli Projesi 
(Jon Lynch-Hüsyin Işıl-Aziz Bodjellal-Yetkin Muştu)

Tünel ekibinin 1000. ring kutlaması

Tünel Ekibinin Snowboard Keyfi 
(Ovit Geçidi Karayolu Tüneli Projesi, Rize)
Tünel Ekibinin Snowboard Keyfi 
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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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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
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

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.
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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
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
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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
 Kordsa Global

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

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.
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

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.

553. Sunay Beyhan, Dumlupınar Üniversitesi

554. Orhan Volkan Erol
 ICT İnşaat

555. Ali Kaan Kolbaşı
 ICT İnşaat

556. Üzeyir Ersen Ayaz 
 YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

557. Ergün Çal, Özçınar 
 Elektrik Malzemeleri ve Madencilik

558. M. Salih Alkan
 Enka İnşaat

560. Hakan Kalender
 Eti Bakır

561. Mustafa Çoğalan 
 Yertaş İnşaat

562. M. Eşref İnal
 DSİ 10. Bölge

563. Ömür Gökhan Polat 
 UBM Müşavirlik

564. Ali Ünsal
 Özkar İnşaat

565. Yalçın Yılmaz
 Titan Makine

566. Şaban Başıkara 
 HCG İnşaat

567. Yücel Güç
 EN-EZ İnşaat

568. Mustafa Özdemir 
 Özkar İnşaat

569. Uğur Karaman
 Doğuş-Gülsan Ortaklığı

570. Şerafettin Bozkurt
 Yertaş İnşaat

571. Mustafa Özçelebi 
 B. Ergünler İnşaat

572. Mustafa Ayhan
 Dicle Üniversitesi

573. Semih Şahin
 Sargın İnşaat

574. Taylan Özkaya
 Esa İnşaat

575. İlker Anman
 Esa İnşaat

576. Alican Kurşun
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

577. İsmail Alptürk Eskikurt 
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

578. Burak Şahin
 Esa İnşaat

579. Gültekin Gülle
 Esa İnşaat

580. Serkan Ali Şanlı 
 Fermanoğlu İnşaat

581. Latif Işık 

582. Nil Güvel
 B-Ergünler Yol Yapı A.Ş.

583. Temel Turgutoğlu 
 B-Ergünler Yol Yapı A.Ş.

584. Adnan Yazıcı
 Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

585. Hanife Akkaya 
 Ento Madencilik İnşaat

586. Murat Akyıldız
 Eser Makine

587. Hüseyin Düzgün
 Düzkar İnşaat

588. Mehmet Sırat Koç
 Moya Tünel Ekipmanları
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Contractor % 48

Supplier % 13

Engineering % 10

University % 10

Municipality % 6

Others % 6  

State Hydrolic Works % 3  

Mining % 2  

Directorate of Highway % 1  

Mineral Research % 0,2

Mining %30

Geology %30

Construction %20

Others %10

Mechanical %4

Geophysics %2

Surveying %2

Chemistry %1

Electric %0,6

Computer %0,4

Metalurgy %0,2

Architect %0,2

Müteahhitlik Firması
 

48%

Mühendislik 
 

10%
Üniversite 

10%

TCDD 

1%

DSİ 

3%
Karayolları  
Genel Müd.
1%

Madencilik
 2%

Tedarikçi

13% 

Diğer 

6%
Belediye 

6%

Jeofizik 
Mühendisliği 

2%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

0%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

1%
Kimya 
Mühendisliği 
 

1%
Metalurji 
Mühendisliği 
 

0%

Harita  
Mühendisliği 

2% Makine 
Mühendisliği 

4%

Maden Mühendisliği 

30%

Jeoloji Mühendisliği 

30%

İnşaat Mühendisliği 

20%

Diğer 

10%

BİREYSEL ÜYELERİN MESLEKİ DAĞILIMI - ProfEssions of MEMBErs

BİREYSEL ÜYELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI - sEctors of MEMBErs
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ
CORPORATE MEMBERS OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

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

550. INNOVATION NORWAY
 www. innovationnorway.no

551. ARSAN KAUÇUK
 Arsan Kauçuk Plastik Makina Sanayi ve Tic. 
 www. arsankaucuk.com.tr

552. MİM MÜHENDİSLİK
 Mim Mühendislik İnşaat Çelik End. San. Tic. A.ş.
 www. mimmuh.com.tr

559. YERTAŞ İNŞAAT
 Yertaş İnşaat Turizm Sanayi Ve Maden Tic. Ltd. Şti
 www.yertas.com.tr
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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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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 Mayis 2015

2.TÜNEL YAPIM TEKNOLOJİLERİ VE 
EKİPMANLARI FUARI

www.tunnelexpoturkey.com

27-29 Ağustos 2015

SWISS TUNNEL CONGRESS 

www.swisstunnel.ch

10-12 Haziran 2015

SHOTCRETE FOR UNDERGROUND SUPPORT 

www.engconf.org

11-13 EKiM 2015

3RD ARABIAN TUNNELLING CONFERENCE 

www.atcita.com

23-25 KasiM 2015

 EUROCK 2015

www.eurock2015.com   

7-10 ekİM 2015 

1ST CONFERENCE UNDERGROUND CONSTRUCTION 
AND TUNNELING 2015 

http://konferencje.inzynieria.com/bp/en/   

8-9 Eylül 2015

11TH IRANIAN AND 2ND REGIONAL TUNNELLING 
CONFERENCE 

www.itc2015.ir/index.php/ITC/ITC2015 

11TH IRANIAN AND 2ND REGIONAL TUNNELLING 
CONFERENCE 

www.itc2015.ir/index.php/ITC/ITC2015 

2-5 KasiM 2015

2-5 KasiM 2015

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

10-13 Mayis 2015 18-20 Mayis 2015 

27-28 Mayis 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
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