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suNuŞ | INTRODUCTION
PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

prESıDENT OF TurKıSH TuNNELLıNg SOCıETY

Değerli Okuyucularımız 

Dünya Tünelciler Birliği çerçevesinde organize edilen Dünya 

Tünel Kongresi bu yıl 22-28 Mayıs aylarında Hırvatistan’ın 

Dubrovnik kentinde yapıldı ve kongreye 1573 delege katıldı. 

Çin’den 117, Almanya’dan 106, Hırvatistan’da 80, İsviçre’den 

77 delege katıldı, Türkiye ise 76 katılımcı ile altıncı sırada 

yerini aldı. Kongrede 391 tebliğ sunuldu, bu tebliğlerin 16 

sı Türkiye’den geldi, Türkiye’nin önünde 44 tebliğ ile Çin, 

35 tebliğ ile Güney Kore, 30 tebliğ ile Japonya, 29 tebliğ ile 

Almanya, 27 tebliğ ile İtalya ve 18 tebliğ ile ABD yerini aldı. 

Türk delegeler Tunnel Expo şemsiyesi altında kiralan stantta 

buluşma imkanını buldular.

Önümüzdeki sene San Fransisco’da yapılacak Dünya tünel 

Kongresi için Demos Fuarcılık kuruluşu şimdiden Türk 

katılımcılar için 35 m2 lik bir yer aldı ve burasını Tunnel 

Expo adına bir Türk Pavyonu haline dönüştürmek istiyor. Biz 

Türk tünelcilerinin bu gibi organizasyonlara ilgi göstermesini 

Tünelcilik Derneği’ninnin, sektörü bir araya getirmede ve 

problemlerin tartışılabileceği sıcak ortamları oluşturmasında 

gösterdiği üstün gayrete bağlıyoruz. Bu sene Ağustos ayının 

sonunda yapılması planlanan Tunnel Expo da bu gayretlerin 

ürünü olacak. Dünyanın tünelcilik alanındaki en büyük fuarı 

olması planlanan Tunnel Expo içerisinde bir de uluslararası 

ve ulusal konuşmacıların yer aldığı kısa kursumuz var. Gurur 

duyacağınız bu fuar ve toplantıya hepinizi bekliyoruz.  

.

Dear Readers 

This year World tunnelling congress was held in Croatia on 

22-28th May with 1573 delegates. Turkey was the sixth in rank 

with 76 participants following China with 117, Germany with 106, 

and Croatia with 80 and Switzerland with 77 delegates. A total 

of 391 technical papers were presented in the congress. Turkey 

was the seventh in rank with 16 papers following China with 44, 

South Korea with 35, Japan with 30, German with 29, Italy with 27 

and USA with 18 papers. Turkish delegates had the opportunity to 

meet within the boot of Tunnel Expo Turkey.

 For the next event in San Francisco, Demos Fair Organization 

hired 35m2 boot intending to create a special meeting place for 

Turkish Exhibitors. We believe that the increasing trend in the 

interest of Turkish Tunnelling industry to such organizations is 

a result of great efforts spent by Turkish Tunnelling Society in 

creating a unique opportunity to come together to discuss the 

problems of the Industry leading to find creative solutions. Tunnel 

Expo is another opportunity for this. This year we are expecting to 

organize one of the biggest events in the world for the exhibitors 

coming from tunneling Industry, the problems of the sector will 

also be discussed in the short course given by international and 

national speakers. Hoping to see you in this great event. 
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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

590      TİTAN MAKİNA 
 Titan Mak. Mad. İnş. İml. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
 www.titanltd.com.tr

591       ÖZCE İNŞAAT
 Özce İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
 www.ozceinsaat.com.tr

592       ZORGÜN İNŞAAT
 Zorgün İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti 
 www.zorguninsaat.com

624       EMAK FAN
 Emak Fan Endüstrisi A.Ş. 
 www.emak.com.tr

628       POLİPROPİLEN ELYAF
 Polipropilen Elyaf San. ve Diş  Tic. Ltd. Şti
 www.polyfibers.com

629       TREND İNŞAAT
 Trend İnşaat Ticaret Ltd. Şti 
 www.trendinsaat.com.tr
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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. 

Turkish Tunnelling Society together with Demos 
Fair Co are happy to organize the 2nd Tunnel 
Construction Technologies and Equipment Fair to be 
held in 27-29 August 2015 on again Istanbul Fair 
Center – Yesilkoy. The 4th Tunneling Short Course will 
also take its place among the all events at the same 
place and same time period.
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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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AvrAsyA Tüneli Projesi’nde nATM 
Tünellerinde BirleşMeler TAMAMlAndı

belirtti ve projede emeği geçen tüm 
çalışanları tebrik etti.

İşli’nin ardından sözü alan Yapı Merkezi 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin 
Arıoğlu, ortaya çıkan sonucun çok 
olağanüstü ve önemli olduğunu vurguladı. 
Arıoğlu; “Projemiz devam ediyor. 
Müteahhit konuşma hakkını işi bitirdiği 
gün kazanır” dedi, şirket çalışanlarına 
emekleri ve şirkete bağlılıkları için, 
projenin taşeronu Melemoğlu İnşaat’a da 
gösterdikleri çaba için teşekkür etti.

Marmaray 1. Bölge Müdürü Haluk Özmen 
ise açıklamasında “Tarlaya bir tohum attık, 
tohumlar yeşermeye başladı, başarıyla 
hasat edeceğiz, tüm ekibin eline, emeğine 
sağlık” dedi.

ATAŞ’ın CEO’su Seok Jae Seo yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de ilk defa böyle bir 
törene katıldığını, çok mutlu olduğunu 
belirtti ve ekibe teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Asya Yakası Kara 
Tüneli Buluşması gerçekleştirildi. Tören 
Ersin Arıoğlu’nun projenin NATM Şantiye 
Şefi Timuçin Özbayır ile ekibine plaket 
vermesi ve ikramın ardından sona erdi.

Avrupa-Asya Yönü Birleşmesi

Avrasya Tüneli Projesi’nde Asya 
yakasında devam eden inşaat çalışmaları 
kapsamında Avrupa-Asya yönü NATM 
kara tünelinin buluşma delgisi töreni 30 
Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 11:30’da 
AYGM, Italferr & Altınok, Yapı Merkezi, SK 
E&C ve ATAŞ yönetici ve çalışanlarının 
katılımı ile zeminin yaklaşık 40 metre 
altında gerçekleştirildi. 

Törende Yapı Merkezi Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, Yapı Merkezi 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Köksal Anadol, Yapı Merkez İnşaat ve ATAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, 
Avrasya Tüneli Proje Müdür Yardımcısı Jin 
Moo Lee, Marmaray 1. Bölge Müdürlüğü 
İnşaat Mühendisi Selahattin Deniz 
ve Italferr & Altınok Müşavirlik Ortak 
Girişimi Kurucu Ortağı Enver Altınok birer 
konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 
delme işlemi gerçekleştirildi. 

A sya ve Avrupa yakalarını, deniz 
tabanının altından geçen bir 
karayolu tüneli ile birbirine 

bağlayacak olan Avrasya Tüneli 
Projesi’nde NATM kara tünellerindeki 
birleşmeler tamamlandı. Asya-Avrupa 
yönündeki (batı) NATM kara tüneli 30 
Nisan 2015 Perşembe günü saat 14:00’da 
yapılan buluşma delgisi töreniyle birleşti. 
Avrupa-Asya yönündeki (doğu) NATM 
kara tünelinin buluşma delgisi töreni 
ise 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 
11:30’da gerçekleştirildi.

Teknik özellikleri bakımından 
dünyanın sayılı ve ender mühendislik 
projelerinden biri olarak nitelendirilen 

In Eurasia tunnel, aiming to connect Asia and Europe under 
Bosporus with a highway tunnel, the conventional tunneling 
(NATM) works were completed. NATM tunnel between Asia-
Europe (west) finished at 30th April 2015 at 2 pm with a 
ceremony. Europe-Asia tunnel (east) completed at 30th May 2015 
and a ceremony was held at 11:30 am.

ConneCtion Between nAtM tunnels in 
eurAsiA tunnel is CoMpleted

Avrasya Tüneli’nin İstanbul Boğazı’nın 
deniz tabanının altındaki bölümü TBM 
ile açılırken Asya ve Avrupa karasal 
bağlantı tünelleri NATM yöntemiyle 
açılıyor.

Asya-Avrupa Yönü Birleşmesi

30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 
14:00’da ATAŞ, Yapı Merkezi, SK E&C, 
AYGM Yöneticileri ve çalışanlarının 
katılımı ile zeminin 40 metre altında 
yapılan törende ilk olarak Avrasya Tüneli 
Proje Müdürü Naim İşli bir konuşma 
yaptı. İşli konuşmasında 400 günlük bir 
çalışma sonucunda çok iyi bir sonuç elde 
edildiğini, 2 mm toleransla iki tünelin 
birleşmiş olmasının bir mucize olduğunu 
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Yusufeli Barajı Ve Hes inşaatında santral 
Binası Kemer Betonuna Başlandı 

sağlanmıştır.  Santral Binası Taç Bölgesi’nde 
4 kısımdan meydana gelen kazı çalışmaları 
ve 120 adet tavana uygulanan ön gerilmeli 
ankrajdan oluşan aktif destekleme ile pasif 
destekleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Santral Binası Taç Bölgesi’nde 5’er metrelik 
anolar halinde ilerleyecek olan tavan 
kemer betonu imalatında ilk ano beton 
dökümü 30 Mayıs 2015 tarihi itibariyle 
gerçekleştirilmiştir. Santral Binası kazılarının 
2015 yılı sonu itibariyle tamamlanması 
akabinde de 2016 yılı içerisinde Emme Borusu 
montajına başlanması planlanmaktadır.

Ayrıca Enerji Yapıları kapsamındaki ulaşım 
tünellerinin kazı ve destekleme çalışmaları 
büyük ölçüde tamamlanmış olup kaplama 
betonu imalatları ile Transformatör Salonu, 
Manevra Holü ve Kuyruksuyu Tünellerindeki 
kazı ve destekleme çalışmaları devam 
etmektedir. 

Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Doğu 
Karadeniz Bölgesinde Artvin’in 70 
km güney batısında Çoruh Nehri 

üzerinde yer almaktadır. Tesisin kurulu 
gücü 558 MW olup, yıllık enerji üretimi 
1.888 GWh/yıl’dır. Projenin tamamlanması 
ile yıllık yaklaşık 410 milyon TL milli 
bütçeye katkı sağlanacaktır.  Baraj yerine 
gelen yıllık ortalama debi 119,8 m3/sn, 
yıllık gelen akım miktarı ise 3.777 hm3 

Final lining at the tunnel is designed in 5 meters advances in Central Building 
Crown Area and the first section concrete was casted on 30 May 2015. 
Excavation and support of access tunnels for power structures are almost 
finished and final lining works of Transformator and Maneuver Hall and 
excavation and support of Kuyruksuyu Tunnels are still continuing.

Central Building CinCture ConCrete 
Started in YuSufeli dam and HeS 
ConStruCtion

tür. Barajın toplam depolama hacmi 2.130 
hm3 tür. Barajın temelden yüksekliği 
270 m olup, çift eğrilikli beton kemer 
kategorisinde Çin’de yer alan Xiowan (292 
m) ve Gürcistan’da yer alan Inguri (272 m) 
barajlarından sonra dünyanın en yüksek 3. 
barajıdır.

Günümüz itibariyle baraj inşaatında % 
41,20 mertebesinde fiziki gerçekleşme 

YERLİ PROJE-YUSUFELİ BARAJI.indd   22 27.07.2015   03:16:59



YERLİ PROJE-YUSUFELİ BARAJI.indd   23 27.07.2015   03:17:02



Mayıs - Haziran 2015 .  www.tunelder.org.tr

24 Haber - News

Kaynak: www.dsi.gov.tr

TÜNEL DELME MAKİNASI GENELGESİ YAYINLANDI

7.500 metreye kadar olan tünellerde 
en az 4,00 m, daha uzun tünellerde 
ise en az 4,50 m ve 0,50 m’nin katları 
şeklinde seçilmesi, Uzunluğu 10.000 
m ve üzerinde olan tünellerde ulaşım 
ve işletme kolaylığı amacıyla yaklaşım 
tüneli düşünülmesi, ihalelerde genelge 
ekindeki birim fiyat tarifinin dikkate 
alınması, genelgenin Tünel Delme 
Makinesi (TDM) ile tünel açılacak işlerde 
ihale dokümanında ek olarak yer alması 
hususlarında düzenleme yapılmıştır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen ve Tünel 
Delme Makinesi (TDM) ile tünel 

açılmasını kapsayan işlerde farklı 
uygulamaların olduğu, aynı özellikte 
olmasına rağmen birbirine yakın çapta 
makinelerin kullanılması sebebiyle 
piyasada çok fazla TDM bulunduğu, buna 
rağmen inşaat maliyetlerinin olumsuz 
yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Bu 
itibarla, uygulamada yeknesaklığın 
sağlanması amacıyla; 10/6/2015 tarihli 
2015/7 Genelge’si yayımlanmıştır. 

General Directorate State and Hydraulic Works published circular letter for tunnels 
excavated by Tunnel Boring Machine Technology. The aim is to use these machines in a 
proper way during excavation works.

Tunnel Boring Machine circular leTTer is PuBlished

Genelge ile; jeolojik, topoğrafik ve proje 
özellikleri gibi şartlarla birlikte tünel 
uzunluğunun 3.000 m civarında olması 
halinde ekonomik mukayese yapılmak 
kaydıyla TDM ile tünel açılmasının tercih 
edilmesi, özel teknik şartnamede “Yeni 
TDM” kullanılmasını zorlayacak ifadelere 
yer verilmemesi, tünelin çapı ve zemin 
şartları dikkate alınarak yenileme şartı 
ile “İkinci El TDM” kullanımına imkan 
verilmesi, çalışma koşulları, enjeksiyon, 
havalandırma, ulaşım gibi hususlar 
dikkate alınarak tünel iç çapı; uzunluğu 
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ULUSLARARASI TÜNELCİLİK VE 
YERALTI AÇIKLIKLARI BİRLİĞİ

The International Tunnelling and Underground Space Association 
(ITA) is an international non-profit, non-governmental organization 
that promotes an improved use of underground space as a solution 
for sustainable development. Founded in 1974 and headquartered 
in Lausanne, Switzerland, it is a community of professionals 
involved in the tunnelling and underground space industry made 
up of owners, engineers, town planners, architects, designers, both 
heavy construction and specialized contractors, material and 
equipment suppliers, lawyers, politicians, academics and researchers, 
economists, financiers and other stakeholders.

The InTernaTIonal TunnellIng and underground 
Space aSSocIaTIon

U luslararası Tünelcilik ve Yeraltı 
Açıklıkları Birliği (ITA), kar amacı 
gütmeyen ve devlet dışı bir 

organizasyon olup, sürdürülebilir çalışmalar 
için yeraltı kullanımını ön planda tutan 
uluslar arası bir kurumdur. 1974 yılında 
İsviçre, Lozan merkezli olarak kurulan birlik 
bünyesinde, tünelcilik ve yeraltı sektöründen 

sponsor ve 60 destekçi ile 300 bireysel 
üye tarafından oluşturulmaktadır. Üye 
ülkeler içerisinden seçilen 15 birey ile 
oluşturulmuş bir yürütme kurulu derneğin 
başında bulunmaktadır. 

2013-2016 yılları arasında görev 
yapacak olan yürütme kurulunun başında 
Danimarka’dan Søren Degn ESKESEN 
bulunmakta ve onunla birlikte Rick P. Lovat 
(Kanada), Tarcisio B. Celestino (Brezilya), 
Amanda Elioff (ABD) ve Daniele Peila 
(İtalya) başkan yardımcıları olarak görev 
almaktadırlar.

ITA’nın güçlü yapısını ortaya çıkaran 
çalışma ise her sene sektörden ve 
Dünya’nın en iyi üniversiteleri başta olmak 
üzere 20000’den fazla uzmanı bir araya 
getiren organizasyonlar düzenlemektedir. 
Bu organizasyon ITA veya üye ülkeler 
tarafından düzenlenmektedir. Bu toplantılar 
sayesinde akademik seviyede yapılan 
çalışmalar sektöre sunulmakta ve ayrıca 
endüstride meydana gelen son teknolojiler 
ve yenilikler katılımcılara aktarılmaktadır. 

şirketler, mühendisler, şehir planlamacıları, 
mimarlar, tasarımcılar, ağır inşaat, malzeme ve 
ekipman tedarikçileri, avukatlar, politikacılar, 
akademisyenler, araştırmacılar, ekonomistler 
ve finans uzmanlarını barındırmaktadır.

ITA’nın Profili

ITA toplamda 73 üye ülke ve 15 ana 
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Birleşmiş Milletler Tarafından Tanınan 
Uluslararası Bir Organizasyon

ITA; 1987’den beri Birleşmiş Milletler ile 
birlikte özel danışmanlık hizmeti veren 
uluslararası teknik bazlı bir organizasyondur. 
Bu yönelimde ITA aşağıda belirtilen 
çalışmalara katılmıştır. 

 Habitat II, 2. İnsan Yerleşimleri üzerine 
Birleşmiş Milletler Konferansı.

 Avrupa ve Afrikayı birbirine bağlayacak 
çalışmanın fizibilite çalışması, Cebelitarık 
boğazını geçecek tünel projesi.

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
dahilinde yürütülen yoksulluğun azaltılması 
çalışmaları. 

ITA; 14 Aralık 2007 tarihinde New York’ta 
bulunan Birleşmiş Milletler genel merkezinde 
gerçekleştirilen “Sürdürülebilir gelişme için 
beklenmeyen bir çözüm olarak yeraltının 
kullanımı” seminerinin organizasyonuna 
yardımcı olmuştur. 

 Dünya kent projesi, sürdürülebilir kentsel 
projeler için kamu, özel sektör ve sivil halkı 
bir araya getiren bir platform

 UN-ISDR “Şehirleri güçlendirme programı” 
Afet risk yönetimi global platformunun 
dördüncü oturumunda ITA gelecekteki 
şehircilik hakkında bir sunum yapmış ve 
büyüyen şehirlerde çözüm olarak yeraltı 
kullanımını ortaya koymuştur.

 Dünya Kent Forumu, Nisan 2014 ayında ITA 
WUF7 organizasyonunda yeraltı kullanımı 
için etkinlikler ve eğitimler düzenlemiştir. 

ITA’nın Ana Amacı: Tünelcilik Sektöründe 
Meydana Gelen Yenilikleri Dünya’ya Tanıtmak 

ITA yeraltı kullanımı için öncü bir 
organizasyon olup, bilgi paylaşımı ve 
teknoloji uygulamaları ile ön planda yer 
almaktadır. Ana amaçları aşağıda ayrıca 
belirtilmiştir. 

 Sürdürülebilir bir gelişme için yeraltından 
faydalanma 

 Yeraltı kullanımı ve tüneller için gelişmeleri 
planlama, tasarım, inşaat, bakım ve güvenlik 
aşamalarında teşvik etmek

Bu amaçlara ulaşabilmek için ITA birçok 
çalışma düzenlemektedir. Uluslararası 
düzeyde etki oluşturmak, kendi bünyesindeki 
teknisyenler ve mühendislerin bilgi ve 
birikimlerini arttırmak ve yeraltı kullanımı 
için yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalar 
sunmaktır. 

Uluslararası Uzmanları Son Gelişmeler 
Etrafında Toplamak 

ITA; düzenlediği organizasyonlar ile yeraltı 
teknolojileri üzerine çalışan mühendisler, 
işverenler, mimarlar, şehir planlamacıları, 
yetkili makamları, avukatları, sigortacıları 
ve politikacıları son teknolojileri paylaşmak 
ve geri bildirim almak üzere bir araya 
getirmektedir. Aynı zamanda şartname 
ve güvenlik ile ilgili bilgileri işverenlere 
sağlamaktadır. ITA’nın üzerine düştüğü 
konular arasında planlama aşamasında daha 
ekonomik çözümler, yeraltı araştırmaları, 

tasarım, inşaat, uygulama, en son teknik 
gelişmeler ile yeraltı yapılarının bakımı ve 
risk yönetimi gelmektedir. 

Mühendisler ve Uzmanlar İçin Düzenlenen 
Eğitimler

ITA eğitim çalışmaları için bir çalışma 
grubunu görevlendirmiştir. Düzenlenen 
çalıştaylar ile meslek içi eğitimler ve 
dünyaca tanınmış akademik programlar ile 
uzmanları, mühendislerin ve öğrencilerin 
en yeni ve son teknoloji uygulamalara 
ulaşmasını amaçlamaktadır. 
Yeraltı Uygulamaları İçin 
En Uygun Tekniklerin Ve Uygulamaların 
Sergilenmesi 
ITA yeraltından tam olarak faydalanmak ve 
21. yüzyılın sorunları olan iklim değişikliği 
ve nufüs bilimi problemlerine uygun olarak 
yeni teknoloji ve sürdürülebilir uygulamalara 
her zaman aynı şekilde yaklaşmaktadır. Bu 
durumlar sayesinde yerüstü çalışmaları 
yerine yeraltı çözümlerine önem verilmekte 
sosyal ve çevresel avantajları göz önünde 
bulundurmaktadır. 

ITA Nasıl Organize Olmaktadır?

ITA üyeleri uzman oldukları konuları 4 
ana komite ve 13 adet çalışma grubunda 
birbirlerine aktarmaktadır. Komiteler;
• Yeraltı tesislerinin operasyonel 
güvenliği komitesi (COSUF)
• Eğitim ve öğrenim komitesi
• Yeraltı açıklıkları komitesi
• Teknoloji komitesi   

Bu 4 ana komiteye bağlı olan aktif çalışma 
grupları: 
• Araştırma 
• İhale Çalışmaları 
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Mekanize Tünelcilik
• Püskürtme beton kullanımı
• Yeraltı ve Çevre 
• Derin ve Uzun Tüneller 
• Bakım ve Onarım 
• Geleneksel Tünelcilik 
• Sismik Etkiler 
• Şehiriçi Problemleri, Yeraltı Çözümleri 
• Batırma ve Yüzdürme Tüneller 
• Yaşam Döngüsü Yönetimi 

Uluslararası birlik; deneyimini internet 
sayfasından da ulaşılabilen, düzenli olarak 
yayınladığı raporlar, makaleler, çağrılı bildiriler 
sayesinde sektöre ulaştırmaktadır. 
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Developing UnDergroUnD SolUtionS Can Help 
reproDUCe tHe Carbon Footprint anD proteCt 
From large-SCale FlooDS

İklim değişiklikleri Dünya’da oldukça 
fazla görülmektedir: nehirlerin taşması, 
denizlerin çekilmesi zaman ilerledikçe 

artmaktadır. Bu düşünce doğrultusunda 
insanlar ve yapılar için çok tehlikeli olan 
bu değişimler, yeraltı yapıları ile hangi 
şekilde önlenebilir?

 The effects of climate change are 
nowadays widely visible throughout the 
world: river floods and marine submersions 
notably, are increasing tenfold. Regarding 
these phenomena, quite dangerous for 
populations and buildings, what solutions 
could underground infrastructures provide?
Cities around the world are challenged by 
rapid urbanisation, climate change and the 
need to become more resilient. ITA believes 
that underground space in urban areas can 
be used for meeting many challenges cities 
face.

Yeraltı UYgUlamalarının gelişimi Karbon 
Salınımını azaltacaK ve büYüK ÖlçeKli 
Sellerin meYdana gelmeSini engelleYeceKtir

dr. Soren degn eSKeSen
UlUSlararaSı tünelciliK 
birliği başKanı

that underground space in urban areas can be 
used for meeting many challenges cities face.
We as ITA support them and we are being 
acknowledged and being invited to activities 
driven by the UN global agendas. ITA was 
named as one of the partners in the Expert 
Group on Urban Drainage, set up by UN 
Habitat. An excellent example of this is the 
SMART project in Kuala Lumpur.

ITA son yıllarda işverenleri ve şehir 
tasarımcılarını yeraltı kullanımına 
teşvik etmektedir. 2011-2013 yılları 
arasında Helsinki, Bangkok ve Cenevrede 
düzenlenen konferanslarımızda değişen 
Dünya’da yeraltı kullanımı isimli açık 
oturumlar düzenledik. Şehirler sürekli 
olarak artan nüfuslarını, enerji ve 
taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için bir 
baskı altında kalmaktadır. İşverenler ve 
organizasyonlar şehirleri daha yaşanabilir 
bir hale getirmek için yeraltı kullanımında 
nasıl gelişmeler yapabileceklerini 
tartışmaktadırlar. ITA olarak bizler böyle 
çalışmaları desteklemekte ve Birleşmiş 
Milletler tarafından yapılan davetlere 
katılmaktayız. ITA, UN Habitat tarafından 
kurulan Şehir Kanalizasyon Hattı 
ekibindeki uzman gruplardan biri olarak 
gösterilmektedir. Bunun en güzel örneği 
olarak da Kuala Lumpur’da yapılan SMART 
isimli proje verilebilir. 

UN Habitat ekibi Şehir Kanalizasyon Hattı 
hakkında 5 temel özellik belirlemiştir, 
bunlardan biri ise “Tünelcilik ve yeraltı 
kullanımının gerektiği yerde efektif olarak 
kullanılması” olarak adlandırılmıştır. 
Tünelcilik ve yeraltı kullanımı Birleşmiş 
Milletlerin bir politikası olarak yer 
almaktadır. Belirtilen özelliklerden dolayı 
derneğimiz bu durumdan haberdardır. 
Bu sadece başlangıç olup, ITA’nın yaptığı 
çalışmaları ve nasıl bir yapı kurmak 
istediğimizi belirtmektedir. 

Dünya çapındaki şehirler hızlı şehirleşme, 
iklim değişikliği gibi problemler ile 
boğuşmaktadır bu yüzden daha dirençli 
bir yapıya sahip olmalıdırlar. ITA, 
şehirlerin karşılaştığı birçok problemin 
çözümünün yeraltı uygulamalarında 
olduğunu düşünmektedir. Planlı bir 
şekilde yapıldığı takdirde yeraltı kullanımı 
şehirlerin gelişmesini sağlamakta ve iklim 
değişikliği etkilerine adapte olmaktadır. 
Çözümler iki kategoride incelenebilir. 
İlk olarak, yeraltı uygulamaları bugün 
büyük şehirlerin bir problemi olan 
karbon salınımını azaltmaktadır. Bunun 
için birçok seçenek bulunmaktadır, 
taşıma sisteminin yeraltına alınması 
buna örnek olarak gösterilebilir (metro 
sistemleri karbon içermeyen enerji ile 
çalışmaktadır).

Ayrıca enerji üretiminin yenilenebilir 
enerjiye geçmesi (hidroelektrik) yeraltı 
uygulamalarını içerisinde kullanmaktadır. 
Su taşınmasında tünellerin kullanılması 
ve yeraltı açıklıklarının elektrik santrali 
olarak tasarlanması bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. 

İkinci olarak ise yeraltı kullanımı 
sel suyunun tüneller sayesinde 
yönlendirilmesi ile bu tarz bir afete karşı 
koruma sağlamaktadır. Ayrıca böyle bir 
afet sırasında suyun toplanma yeri olarak 
da kullanılabilir. Arjantin’de bulunan 
Buenos Aires şehri buna örnek olarak 
gösterilebilir.  

Devletler tam anlamıyla insanların ve 
yapıların güvenliği hakkında yeraltı yapıları 
hakkında bilgiye sahip midir? Daha genel 
olarak, uluslararası dernekte bununla ilgili 
yapılan çalışmalar var mıdır?

 Cities around the world are challenged by 
rapid urbanisation, climate change and the 
need to become more resilient. ITA believes 
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Eylül 2014 ayında ITA, New York’ta 
düzenlenen iklim zirvesine katılmış ve 
iklim değişikliğinin yarattığı etkiler üzerine 
alınacak önlemler dahilinde önerilerde 
bulunmuştur. Bunların sonucunda ITA 
otoritelerin dikkatini çekebildi mi?

 In September 2014, ITA AITES participated 
in the New York Climate Summit to present 
its proposals regarding the mitigation 
of disturbed weather’s impacts. Has the 
Association succeeded in rising awareness 
among governments’ representatives?
Firstly it became clear that no longer is there 
any doubt as to the fact that climate change is 
changing our world and that it is being caused 
by human activity. Secondly that the costs of 
not doing anything are now outweighing the 
costs of doing something. The third is that 
governments alone are not going to change 
anything and involvement of the private sector 
is needed.

ITA, Eylül 2014 ayındaki iklim zirvesinde 
ben ve Han Admiral tarafından temsil 
edilmekteydi. Bu toplantı esnasında, 
birçok otorite ve organizasyon iklim 
değişikliğine karşı çalışmalarını sundular. 
O andan itibaren yatırımcılar daha çevreci 

projelere yönelmeye başladılar. Bu durum 
konuşmacıların altını çizdiği üç sebepten 
dolayı olmuştur. İlk olarak, iklim değişikliği 
Dünya üzerinde etkiler yapmakta ve bu 
da insanların aktiviteleri doğrultusunda 
gerçekleşmektedir. 

İkinci neden ise, hiçbir şey yapmamanın 
maliyeti bir şeyler yapmanın maliyetini 
aşmış bulunmaktadır. Üçüncü neden 
olarak ise, otoritelerin tek başına değişim 
yapamayacağı ve özel sektörün desteği 
gerektiği vurgulanmıştır. Bu birliktelik 
sadece şirketleri tek başına olaya 
katmak değil aynı zamanda, beraber işler 
yapmak isteyen şirketlerin bir an önce 
bir şeyler yapması gerektiğidir. Eğer bu 
konu üzerindeki çalışmalar arttırılmaz 
ise sonunda geri dönülemez bir noktaya 
gelinecektir. 

Birleşmiş Milletler sekreteri General 
Ban Ki-moom kapanış oturumunda 
enerji sektörü için Global Jeotermal 
Dostluk duyurusunu yapmış ve ITA’nın 
çalışmalarının devam etmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. ITA’nın odaklanması gereken 
bir diğer konu ise Şehirler ve Ulaşım 

olarak gösterilmektedir. Karbon salınımının 
azaltılması ve daha çevreci bir ekonomiye 
geçmenin yolu bu alanlardan geçmektedir. 
Tünelcilik ve Yeraltı Kullanımı Derneği bu 
alandaki çözümleri uygulamakta en önemli 
rolü oynayacaktır. Katılımcılar yeraltı 
kullanımının şehiriçi problemlere bir çözüm 
olduğuna dair ikna oldular ve ITA’nın ise bu 
konuda global lider olduğuna inandılar. 

Sel ve denizlerin çekilmesi son yıllarda 
sayıca artmakta ve gittikçe güçlenmektedir. 
Bu durumlar için hangi bilimsel ve teknik 
çözümler uygulanabilir ve yeraltı yapıları 
bunları nasıl sınırlayabilir?

 Floods and submersions are likely to increase 
both in number and strength within the next 
few years. How and with what kind of scientific 
and technical arguments can your industry foster 
greater States’ investments in underground 
infrastructures to limit their devastating effects?
The capital is better spent on investment for 
disaster risk reduction rather than spending a 
similar amount or more in rebuilding the cities 
after a disaster such as flooding. By investing 
in the underground you create room at the 
surface to develop the city into an economic 
powerhouse.
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Bizim endüstride sel kontrolü ve 
sel sularının tüneller sayesinde 
yönlendirilmesini ve yeryüzünde 
toplanmasını engelleyici şekilde 
tasarlanmaktadır. Tamamlanmış birçok 
proje ile bunu kanıtlamış bulunmaktayız. 
Bizim yaymamız gereken mesaj ise 
bu çalşımaların daha ekonomik, daha 
güvenli ve afetlere karşı etkili olduğudur. 

Sermayenin afetten sonra meydana 
gelecek hasara harcanması yerine, bu tarz 
afet risk yönetimi dahilindeki projelere 
harcanması halk için daha uygun olacaktır. 

Neredeyse bütün şehirler ve karbon 
salınımını düşürmek ve iklim değişikliğini 
önlemek için artan nüfuslarını kontrol 
altında tutmak, enerji gereksinimlerini 

sağlamak, ulaşım problemlerini çözmek 
zorundadır. İnsanların efektif olarak 
yönlendirilmesi şehircilik için oldukça 
önemli bir kavramdır. Yeraltına yapılan 
yatırımlar yeryüzündeki gelişmelere ışık 
tutacak ve şehirleri başarıya götürecektir. 

Şu an nüfusu korumaya ve sele yatkın 
alanları engellemeye dair projeleriniz var 
mı? Varsa kısaca bahsedebilir misiniz?

 Currently, are there any significant 
ongoing construction sites aiming at 
reinforcing the security of populations and 
goods located in flood-prone areas? If any, 
which ones?
Several projects to cope with immediate 
remediation like the tunnel that will 
connect the Ciliwung River in Bidaracina, 
in East Jakarta, with Jakarta’s East Flood 
Canal, East Jakarta. But for the long term 
an important project is the Jakarta multi-
purpose tunnel, based on the example of 
the Kula Lumpur SMART tunnel.

Tahminen en yüksek sel riski olan yerler 
arasında Güney Doğu Asya gösterilebilir. 
Endonezya’nın başkenti olan Cakarta 
şehrinde sel afetleri oldukça sık 
olarak gözükmektedir. Kısa vadede 
sonuç getirebilecek projeler arasında 
Doğu Cakarta’da Ciliwung nehrini 
Bidaracina’ya bağlayacak olan tünel ve 
Cakarta Doğu sel kanalı örnek olarak 
gösterilebilir. Uzun vadeli çözümlerde 
ise Kuala Lumpur SMART tünelini örnek 
alınarak yapılan Cakarta çok amaçlı 
tüneli örnek olarak gösterilebilir. 2011 
sonbaharında Bangkok’ta gerçekleşen 
sel afetinden sonra Bangkok Büyükşehir 
Belediyesi ve Tayland ITA temsilcisi 
TUTG bu tarz afetleri önlemek için 
içerisinde tünelcilik faaliyetlerini 
de içeren birçok proje çalışması 
yapmıştır. TUTG yaptığı bir öneride 
şehrin kuzeyinden denize kadar bir 
çok amaçlı tünel projesi önermiştir. Bu 
çalışma birkaç ay önce başlamış olup, 
tamamlandığında 6,4 km uzunluğunda 
ve 5 m çapında olacaktır.

Bununla birlikte Dünya’nın her yerinde 
bu tarz projeler devam etmektedir. Örnek 
olarak benim yaşadığım Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag şehrinde 6 şeritli 
yol ve drenaj tüneli içeren bir çalışmayı 
uygulamayı düşünüyoruz. Güzergahın 
izlediği yol üzerinde eski nehir 
yatağında şu an yoğun trafik mevcut 

Çok amaçlı tünel örneği Illustration of a multi-purpose tunnel:

*River bed:nehir yatağı, 

Utility shaft: Altyapı kuyusu, 

Fully pressurized flow during 3 hour with R100: 3 saat boyunca tam basınçlı akış, 

strom water:yağmur suyu, 

waste wate: atık su

length: uzunluk, 

diameter:çap, 

volumehacim, 

filling time:dolum zamanı
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Bangkok:Şehrin doğusunda bulunan 100 kilometrelik sel kanalı nasıl çalışıyor?

How a 100 km floodway under the eastern section of the city would work?

*senaryo 1: Normal durum veya hafif sel; üst kısım yol olarak ve alt kısım sel kanalı olarak kullanılacaktır.
*senaryo 2: Orta sel; üst kısım yol olarak ve alt kısım sel kanalı olarak kullanılacaktır.
*senaryo 3: Ağır sel; Alt ve üst kısım birlikte sel kanalı olarak kullanılacaktır. 

SÖYLEŞİ.indd   33 27.07.2015   03:20:38



34 Söyleşi – Interview

Mayıs - Haziran 2015 .  www.tunelder.org.tr

olması ve altından geçen drenaj hatları 
bulunmaktadır. Bu proje sayesinde 
yeryüzü rahatlamış olacak ve halk için 
temiz bir çevre yaratılacaktır. 

Yeraltında yürütülen büyük ölçekli projeler 
haricinde ulaşım başta olmak üzere daha 
ufak çaplı projeler yürütülebilir. Avrupa’da 
bu amaçta düşünülen çalışmalar var 
mıdır?

 Beyond the large-scale facilities carried out 
below ground level, notably for transports, 
more modest underground infrastructures 
can be set up in cities. What are those that 
are likely to be developed in European 
cities?
We have already seen a certain number 
of these types of projects being planned 
and initiated in many cities, such as in 
Copenhagen. Over there, more than 100 
small projects are about to be implemented, 
in order to deal with heavy rain fall and sea 
flooding.

Su taşınması için uygulanan yeraltı 
çalışmalarının yanında, atık su ve altyapı 
tünelleri şehirlerimizde görülen başlıca 
uygulamalardır. Şu an gelişmekte olan 
çalışmalar ise sel kontrolü ve drenaj 
üzerine planlanmaktadır. Kopenhag başta 
olmak üzere bu tarz oldukça fazla proje 
yürütülmektedir. Şiddetli yağış ve sel 
baskınları için 100’den fazla ufak çaplı 
proje üzerinde çalışılmaktadır. Bu tarz 
örnekler birçok şehirde uygulanabilecek 
niteliktedir. Eğer iklim değişikliği 
etkilerine karşı gelmek istiyorsak bir an 
önce bu tarz çalışmalarda yer almamız 
gerekmektedir. 

Dünya İklim Konferansı 2015 yılında 
Paris’te düzenlecek ve iklim değişiklikleri 
için oturumlar düzenlecektir. ITA’nın bu 
zirvede vermek istediği mesajlar nelerdir?

 In 2015, Paris will welcome the World 
Climate Conference, an occasion to, precisely, 
put climate disorders at the heart of 
discussions. What are the key messages ITA 
plans to convey at the summit?
We are now part of a process that wants to 
bring together cities and private partners 
to really start projects that will do this. No 
more concepts, the real thing and especially 
in those fast growing cities that need it but 
have never considered it.

UN Habitat ile yürüttüğümüz çalışmalarda 
şehir kanalizasyon sistemi ile yeraltı 

kullanımının önemini ve afet risk 
azaltma değerlerini görüşmüştük. Şu an 
ise isteğimiz şehirleri ve özel şirketleri 
bu tarz projelere teşvik etmek. Bu 
uygulamalara ihtiyacı olan şehirlere 
gereken yolu göstermek ve problemlere 
gerçek çözümler bulmayı planlamaktayız. 
Şehirler için aldığımız kararlar aynı 
zamanda gelecek nesiller için de faydalı 
olacaktır. Örnek olarak bakıldığı zaman 
Paris, Londra ve New York gibi şehirlerde 
daha önce inşa edilen metro sistemleri 
şu an bu şehirlerin oldukça gelişmiş 
yerler olmasını sağlamaktadır. 100 yıldan 
önce yapılan bu yatırımlar halen bu 
şehirlerde yaşayan insanların faydasına 
olmaktadır. 
ITA şu ana kadar tünelcilik ve yeraltı 
kullanımının bu kadar değer gördüğü 
bir dönem daha görmemiştir. Büyük 
problemlerin çözümünde kullanılan 
bu faaliyetler ITA’nın kendini atadığı 
bir alan olup, liderliğinde çözüme 
ulaşacaktır. 

Paris zirvesinden önce Dünya Tünelcilik 
Kongresi Dubrovnik’te düzenlecektir ve 
bu alandaki uzman kişiler için çok önemli 
bir toplanma olma özelliğini taşımaktadır. 
WTC boyunca tartışılacak önemli konular 
nelerdir?

 Before Paris, the 2015 World Tunnel 
Congress, settled in Dubrovnik, appears 
as an important reunion for tunnelling 
professionals. What will be the major stakes 
that will be discussed and debated during 
the WTC?
The WTC2015 is the world’s biggest 
forum for tunnelling and networking with 
many technical sessions and discussion 
forums. This year, we are delighted to 
settle this new World Tunnel Congress in 
Dubrovnik, the perfect symbol of South-
eastern Europe’s potentialities in terms of 
underground infrastructure development. 
We will be have in-depth discussions about 
what our cities will face in the coming 
years: rapid urbanization, city resilience 
and climate change, to name just a few of 
our challenges. This subject will be at the 
core of ITA Committee for Underground 
Space’s general meeting, entitled: “Think 
deep – What are we going to do to make a 
world of difference?”.

Another strategic topic, that we will 
tackle in the framework of ITA’s Open 
Session on Tuesday, May 26th, will be 

hydropower. Hydropower is the world’s 
leading renewable energy resource and 
more than 159 countries around the globe 
are currently using it. Among them, 25 
countries exclusively depend on hydropower 
for 90 % of their electricity. Therefore, 
we can see that underground structures 
appear fundamental for hydropower 
plants, whether serving for the purpose 
of water conveyance or for housing civil 
and electromechanical equipment in 
underground powerhouses. Our exchanges 
will focus on one central question: “how 
can the use of underground spaces in 
the framework of hydropower provide 
sustainable solutions to governments?”. 
These debates, the synergies we are thus 
creating between technical and political 
expertise are of outmost importance to 
make a common move in favour of urban 
sustainable development.

WTC 2015 tünelcilik alanındaki gerek 
teknik oturumları ile gerekse düzenlenen 
çalışmaları ile Dünya’daki en büyük zirve 
olma özelliğini taşımaktadır. Bu sene 
Dunbrovnik şehirini şeçmemizin başlıca 
nedeni ise doğu Avrupa’nın önemli 
şehirlerinden biri olması ve yeraltı 
yapılarına olan gelecekteki yatırımların 
oldukça fazla olmasıdır. Başlıca tartışma 
konuları arasında hızlı şehirleşme, iklim 
değişikliği örnek olarak gösterilebilir. 
Genel kurulun ana başlıklarından biri 
ise “Fark yaratmak için nasıl çalışmalar 
yapmalıyız” olarak adlandırılmıştır.

Diğer bir önemli konu ise 26 Mayıs’ta 
açık oturum olarak düzenlecek olan 
hidroelektrik başlığıdır. Hidroelektrik 
şu an Dünya’nın en büyük yenilenebilir 
enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. 
Dünya’da 159’dan fazla ülke bu enerji 
kaynağını kullanmakta ve 25 ülke ise 
enerji ihtiyacının % 90’nını bu kaynaktan 
sağlamaktadır. Yeraltı yapıları bu 
uygulamalarda suyun yönlendirilmesi, 
inşaat ve elektromekanik ekipmanların 
yeraltı santrallerinde kullanılması için 
gerekli olmaktadır. Bizim tartışacağımız 
soru ise “hidroelektrik tarzı projelerde 
yeraltı alanlarının kullanımı ile 
otoritelere nasıl sürdürülebilir sonuçlar 
verilebilir?” Bu tartışmalar sayesinde 
teknik ve politik uzmanlık alanları 
gelişmekte ve bu da daha sonraki 
çalışmalara katkı sağlamaktadır. 
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From May 22nd to 28th in Dubrovnik, Croatia, the 
International Tunnelling and Underground Space 
Association held its 41st General Assembly along 
with the 2015 World Tunnel Congress, co-organised 
with the Croatian Association for Tunnels and 
Underground Structures. This international event 
widely recognised among tunnelling professionals 
and experts, recorded more than 1.550 participants, 
including attendees and exhibitors. 54 Member 
Nations of the Association, out of 73, were present. 
The attention was this year focused on the promotion 
of tunnelling in the South-East Europe Region, 
represented by the 13 emissaries of its countries. 
Many topics have been addressed during this week, 
with 390 technical presentations or posters, sessions 
on technical innovation conducted by ITATech and 
a workshop on Aging tunnels–safety in operation 
during refurbishment, at the occasion of the 10th 
anniversary of ITA COSUF.

World Tunnel Congress 2015 
dubrovnik

U luslararası Tünelcilik Birliği (ITA) tarafından desteklenen 
Dünya Tünel Kongresi (WTC 2015) bu sene 22-28 Mayıs 
2015 tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde 

düzenlendi.  Aynı zamanda ITA’nın 41. Genel Kurulu’na da ev 
sahipliği yapan kongreyi Hırvatistan Tünelcilik Derneği organize 
etti. Dünya Tünelcilik Kongresi; tünelcilik sektörünün uluslararası 
alandaki endüstri temsilcilerinin ve akademisyenlerin buluştuğu 
en büyük tünelcilik organizasyonu olma özelliği taşıyor. Kongreyi 
71 ülkeden 1543 katılımcı ziyaret etti. Türkiye 76 kişilik heyetiyle 
ülke katılımcı sayısı sıralamasında 6. sırada yer aldı. Genel Kurul 
toplantısında ise 73 üye ülke temsilcisinden aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu 54 üye ülke hazır bulundu.

Bu seneki kongrenin sloganı; Doğu Avrupa’da düzenlenen ilk 
tünelcilik kongresi olmasından dolayı “Güney Doğu Avrupa (South 
East Europe, SEE) Tünelciliğinin Teşvik Edilmesi” olarak belirlenmiştir. 
Gelecek 20 yıl içersinde Güney Doğu Avrupa bölgesi, en çok yeraltı 
yatırımının beklendiği ve planlandığı yer olma özelliği taşıyor. 
Yerel İşbirliği Konseyi’nden alınan bilgilere göre 2014-2020 yılları 
arasındaki Avrupa Birliği tarafından yeraltı uygulamalarına yapılacak 
olan yatırım 26 milyon Euro değerine ulaşacak. Hırvatistan’ın 
Orta Avrupa’da konumlanması ve Temmuz 2013 itibari ile Avrupa 
Birliği’ne katılmasının ardından bu ülke Güney Doğu Avrupa’nın 
önemli ülkelerinden biri haline geldi. Bu görüşten yola çıkarak 
dünyanın ileri gelen tünelcilerinin tecrübelerini insanlara aktarması 
amaçlandı. Güney Doğu Avrupa’da bulunan tünelcilik dernekleri 
kongreye katılarak uluslararası bilgi paylaşımı yaptılar. Çalışma 
grupları ve komiteler birçok kez bir araya gelerek, Dünya tünelcilik 
camiasına yürüttükleri çalışmalar sonucunda elde ettiği bulguları 
sundular. 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 gerçekleştirildi.
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Konferansta 50 ülkeden 390 adet sözlü ve poster sunumu 
yapıldı, ITA Tech tarafından yürütülen teknik inovasyon oturumları, 
ITA COSUF’un 10. Yılı nedeniyle “Yıllanmış tüneller-yenilenme 
sırasında güvenlik” başlıklı çalıştay düzenlendi. Ayrıca ITA’nın 
dünya genelindeki tünelcilik sektörünün gelişmesine yönelik 
7 adet orta vadeli hedefin genel kurulda gündeme gelmesi ve 
tartışılması sağlandı.

50 ülkeden 650’nin üzerinde bildirinin sunulduğu kongrede aynı 
zamanda kongre ile eş zamanlı olarak düzenlenen tünelcilik 
sergisinde uluslararası firmalar ürünlerini ve hizmetlerini 
sergilediler. Tünelcilik Derneği de 9 numaralı stantta dünya 
tünelcilerini ağırlayarak ülkemizdeki tünelcilik gelişmelerini 
paylaştı. Ağustos ayında yapılacak 2. Tünelcilik Fuarı’nın tanıtımı 
da bu stantta yapılarak fuara dünya çapında bir katılımın 
sağlanması hedeflendi. 

Kongernin İlk İki Gününde Kısa Kurslar Düzenlendi

Demos Fuarcılık firması Dünya Tünelcilik Kongresi’ni ziyaret 
etmek isteyen Tünelcilik Derneği heyeti için Hırvatistan’a özel bir 
seyahat turu organize etti. Kongreye özel olarak düzenlenen tura 
yaklaşık 40 kişi iştirak etti. 

Tünelcilik Derneği’nin WTC 2015 Kongre Organizasyonu

Tünelcilik Derneği’nin WTC 2015 kongre seyahati ilk olarak 
İstanbul-Podgorica uçuşuyla başladı. Uçuş öncesinde İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda buluşan heyet üyeleri tur operatörü 
yetkilileri tarafından kendilerine verilen çantaları teslim aldılar. 
Fıstık yeşili bu sırt çantaları hem seyahat sırasında hem de 
kongrede veya şehir merkezinde Türk heyetinin bir anlamda 
sembolü oldu. Uçak seyahati sonrası Karadağ’ın başkenti 
Podgorica’ya inen heyet, havaalanından kendilerini bekleyen tur 
otobüsüne yerleşti ve karayoluyla Dubrovnik yolculuğu başladı. 
Eğlenceli bir yolculuğun ardından heyet, 23 Mayıs Cumartesi 
akşamı Dubrovnik’teki kongre alanına ulaştı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da birincisi düzenlenen Tünelcilik Fuarı’nı 
(Tunnel Expo Turkey) başarıyla organize eden Demos Fuarcılık 
bu yıl da 27-29 Ağustos tarihleri arasında Tünelcilik Derneği 
ile birlikte Tünelcilik Fuarı’nda başarılı bir organizasyona imza 
atmaya hazırlanıyor. Dünya Tünelcilik Kongresi için Hırvatistan’a 
özel bir seyahat turu organize edip Türk delegasyonunun 
birlikte hareket etmesini sağlayan Demos Fuarcılık, WTC 2015 
kongresinde bir stant satın alarak Tünelcilik Fuarı’nın tanıtımını 
yaptı. Demos Fuarcılık stantta gerçekleştiği aktiviteler ile dünya 
tünelcilerinin ilgisini çekmeyi başarırken aynı zamanda Tünelcilik 
Derneği standı Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen 
Türk tünelcilerin buluşup kaynaşması ve dinlenmesi açısından 
önemli bir görev üstlendi. “Tunnel Expo Turkey” yazılı tişörtlerin 
Demos Fuarcılık tarafından kongreye özel olarak hazırlanması 
Türk heyetine hediye edilmesi güzel bir jest oldu. Tünelcilik 
Derneği’nin kongreye damga vurmasında ve tünelcilerimizin birlik 
içinde hareket etmesinde Demos Fuarcılık önemli bir rol oynadı. 
Demos Fuarcılık; önümüzdeki yıl San Francisco’da düzenlenecek 
olan WTC 2016 Dünya Tünelcilik Kongresi için sektörümüz adına 
yine büyük bir organizasyona ve sürprizlere hazırlanıyor.

Kongrenin Üçüncü Günü (24 Mayıs Pazar)

Kongrenin ilk günü olan 22 Mayıs Cuma günü “Yumuşak Zeminde 
Şehir Tünelciliği” başlıklı eğitim düzenlendi. 23 Mayıs Cumartesi 
günü ise “Karstik Yapıda Kaya Tünelciliği” başlıklı eğitim 
düzenlendi. Bu iki başlık altında düzenlenen ve belirli bir ücret 
karşılığında katılabilinen kısa kurs çalışmalarına 142 kişi katıldı. 
Kurslar ITA Eğitim Komitesi (ITA CET) tarafından organize edildi 
ve 13 tane eğitmen kurs sunumların yaptı. 

Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) kongrenin üçüncü gününde 
41. Genel Kurul’unu düzenledi. Genel Kurul’da 73 üye ülke 
temsilcisinden aralarında Türkiye’nin de olduğu 54 üye ülke 
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hazır bulundu. ITA’nın dünya genelindeki tünelcilik sektörünün 
gelişmesine yönelik 7 adet orta vadeli statejik hedefi genel 
kurulda gündeme alındı ve tartışıldı. Genel kurulun ardından 13 
aktif çalışma grubu yaptıkları yıllık çalışmaları değerlendirdiler. 
Yoğun geçen genel kurul ve çalışma grupları toplantılarının 
ardından gün sonunda yaklaşık 1050 kişinin katıldığı açılış gala 
kokteyli düzenlendi.

Açılış töreninin ardından konferans salonundan sergi salonuna 
geçildi. Yapılan törenle 136 standın bulunduğu sergi bölümü 
ITA Başkanı Dr. Soren Eskesen tarafından ziyarete açıldı. Açılış 
gününde sergi alanını yaklaşık 1000 katılımcı ziyaret etti. 
Tünelcilik Derneği de 9 numaralı stantta misafirlerini ağırlarken 
Tunnel Expo Turkey’nin tanıtımını yapma fırsatı buldu. Sergi 
bölümünün açılışını yapan ITA Başkanı Dr. Soren Eskesen ve 
beraberindekiler Tunnel Expo Tukey standını da ziyaret ettiler. 
Dr. Eskesen’i Tünelcilik Derneği başkanı Dr. Nuh Bilgin ve başkan 
yardımcısı Dr. Hanifi Çopur karşıladılar ve kendilerine dergimizin 
kongre özel sayısını hediye ettiler.

Gecede tünelcilerimiz birlik içinde harekete ederek üzerinde 
“Tunnel Expo Turkey” yazılı tişörtleri giyerek tek tip kıyafet ile 
galaya katıldılar. Kongre binasında düzenlenen resepsiyonda 
katılımcılar canlı müzik eşliğinde Hırvat mutfağına ait yiyecekleri 
deneme fırsatı buldular. Dünya tünelcileriyle bir araya gelen Türk 
heyeti güzel bir kulis ortamı oluşturdu. Tünelcilik Derneği heyeti 
resepsiyon sırasında kongre başkanı ve Hırvatistan Tünelcilik 
Derneği Başkanı Davorin Koliç’i de aralarına alarak geleneksel 
pozları ile fotoğraf çektirdiler ve geceye damgalarını vurdular.

Kongrenin Açılış Günü (25 Mayıs Pazartesi)

25 Mayıs Pazartesi günü yerel ve uluslararası katılımcıların 
konuşmaları ile kongrenin açılış töreni yapıldı. Törenin açılış 
konuşması WTC 2015 organizasyon komitesi başkanı Davorin 
Koliç ve ITA Başkanı Soren Eskesen tarafından yapıldı. Diğer 
konuşmaların ardından Dubrovnik ve Hırvatistan’ın geleneksel 
folklor ve şarkılarıyla bir açılış gösterisi yapıldı. Her yıl Dünya 
Tünel Kongresi’nin açılış gününde, ITA’nın kurucusu olan “Muir 
Wood” adına geleneksel bir eğitim dersi verilir. Bu yıl Muir Wood 
dersini İtalya’dan Pietro Lunardi verdi.

HABER-DÜNYA TÜNEL KONGRESI WTC 2015 DUBROVNIK.indd   39 27.07.2015   03:22:35



Mayıs - Haziran 2015 .  www.tunelder.org.tr

40 Haber - News

Tarihi Dubrovnik kapak fotoğrafı ile büyük ilgi uyandıran 
Tünel Dergisi kongrenin yıldızı haline geldi. Zengin içeriği 
ve İngilizce özetleri ile büyük beğeni toplayan Tünel Dergisi, 
organizasyon komitesi için oluşturulan dergi bölümünde 
başköşeye yerleştirildi. Dünyanın dört bir tarafında yayınlanan 
sektörel dergilerin sergilendiği bu bölümde Türkiye’den sadece 
Tünel Dergisi yer aldı. 

Sergi açılışıyla birlikte eş zamanlı olarak 5 ayrı salonda teknik 
oturumlara da başlandı. Kongrenin devamındaki 3 gün boyunca 390 
adet tebliğ sunumu yapıldı. Bunlardan 296 tanesi teknik oturumlarda 
sunulurken 94 tanesi poster olarak sunuldu. Bu tebliğlerden 16 
tanesini Türk katılımcılar yaptı. Türkiye’nin önünde 44 tebliğ ile Çin, 
35 tebliğ ile Güney Kore, 30 tebliğ ile Japonya, 29 tebliğ ile Almanya, 
27 tebliğ ile İtalya ve 18 tebliğ ile ABD yer aldı.

Sergi açılışıyla birlikte konuklarını ağırlamaya başlayan Tünelcilik 
Derneği standında Demos Fuarcılık yöneticileri stant önüne bir 
mini golf düzeneği kurdular. Tünelcilik Derneği logolu golf topu 
ile atışlar yapan ziyaretçiler keyifli anlar yaşarken standa olan 
ilgi de golf sayesinde giderek arttı. Standı Türkiye’deki tünelcilik 
faaliyetlerini merak eden yabancı konuklar ziyaret ederken 
kongrede bulunan Türk ziyaretçiler de standımızı buluşma ve 
nefeslenme noktası olarak kullandılar. Kongreye 76 kişiyle katılan 
Türkiye en fazla ziyaretçiye sahip 6. ülke oldu. Kongreye katılan 
Türk tünelcilerin bir kısmı Tünelcilik Derneği organizasyonuyla, bir 
kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı stand sahibi olarak, bir kısmı 
da uluslararası markaların standlarında Türkiye temsilcisi olarak 
hazır bulundular.
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Yorucu ve hareketli geçen açılış gününün akşamında ITA üyesi 
ülke temsilcilerinin ve endüstri temsilcilerinin davet edildiği bir 
yemekli toplantı düzenlendi. ITATech tarafından tarihi Revelin 
Hisarı’nda verilen akşam yemeğine 340 davetli katıldı. Kulis 
faaliyetleri ve iş bağlantılarının yapıldığı yemekte ITATech sponsor 
firmalarının temsilcilerine ödüller verildi. 

İsveçli bir öğrenciye verildi. ITA COSUF ödülü her yıl yer altı 
açıklıklarının emniyeti konunda yakın zamanda tamamlanmış 
bir araştırma çalışması yapmış bir öğrenci, 35 yaşından küçük 
genç bir profesyonel veya araştırmacıya veriliyor. WTC 2016’da 
verilecek bir sonraki ödül ile ilgili bilgiler birkaç ay içerisinde 
komitenin resmi internet sayfasında açıklanacak.

Kongrede çalıştayla birlikte özel bir açık oturum düzenlendi. 
Bu yıl ki açık oturumu bir teknik sunumdan ziyade dünyanın 
farklı bölgelerinden gelen uzmanlar arasında bir diyalog 
şeklinde geçmesi olarak planlandı. SEE (Güney Doğu Avrupa) 
tünelciliğinin gelişmesi adına “Hidroelektrik” konulu oturuma 
uluslararası isimler katılırken Dubrovnik’te bulunan Ombla yeraltı 
hidroelektrik santrali özelinde Hırvatistan’daki HES projeleri 
ele alındı. Dubrovnik’te bulunan Ombla yeraltı hidroelektrik 
santralinde görev alan ekip de oturumda yer aldı. Oturumda 
Güneydoğu Avrupa bölgesinde çalışmalar yürüten yerli yabancı 
tünelcilerin karşılaştığı problemler ve uyguladıkları çözümler 
tartışılırken Norveç, Tayland, Almanya ve Butan’daki diğer HES 
projeleri de ele alındı.

Ombla Yeraltı HES Projesi ve Yeraltı Barajı

Dubrovnik şehir merkezinden 5 km uzaklıkta Rijeka Dubrovaçka 
körfezinde güçlü bir kaynak olan Ombla Nehri yer almaktadır. 
90 gün kuraklık dönemi dışında bu kaynak her zaman güçlü bir 
kaynak olmuştur. Yapılan araştırmalar doğrultusundan yağmur 
suyu zemini geçerek Ombla kaynağının sahip olduğu 600 km2 lik 
alanda toplanmaktadır. Uzmanların görüşüne göre Ombla kaynağı 
iki ana kesite ayrılmıştır. 
• Dolomit bariyerin kuzeyi 
• Dolomit bariyerin güneyi 
Bu ayrım sayesinde yeraltı rezervinin hidrolik diyagramı 
belirlenmektedir. Birikme havzasının kuzey kısmı kireçtaşından 
oluşmakta ve toplam kaynağın % 90’nını oluşturmaktadır. Arazinin 
yüksek geçirgenliği sayesinde yağış zemini geçerek yeraltı 
kaynağında toplanmaktadır. 

Dolomit bariyer ise geçiririmliliği az olan bir kaya yapısı olup 
yeraltı kaynağını güneyden kapatmaktadır. Dolomit bariyerin alt 
bölümünde kireçtaşı yapılarından oluşmakta ve geçirimsiz fliş 
yapısı üzerinde yer almaktadır. Ana kanal Ombla nehrinin %90-95 
ihtiyacını karşılamaktadır. 

Bu gözlemler şu hipotezin kurulmasını sağlamıştır; 130 m 
yüksekliğinde bir barajın yapılması ve gerekli su basıncının 
sağlanması ile enerji üretimi mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu 
baraj Dubrovnik şehrinin içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır. 

Ombla havzası oldukça zengin bir hayvan ve bitki yapısına 
sahiptir. Projenin mühendisleri için en zorlu çalışma 130 metre 
yüksekliğinde çevresel etkisi olmayan bir baraj tasarlamaktı. İlk 
olarak düşünülen çözüm barajı körfez üzerine dolgu şeklinde inşa 
etmekti. Fakat bu fikir doğal yapıyı bozacağından dolayı hemen 
iptal edildi. Ardından bulunan çözüm ise oldukça başarılı kabul 
edilen yeraltına baraj yapma fikriydi.

Beklenen hidrojeolojik koşullarda Ombla HES Projesi enerji 
üretimi için yeni bir yaklaşımdır. Tamamıyla yeraltında bulunan 

Kongrenin Beşinci Günü (26 Mayıs Salı)

26 Mayıs Salı günü kongreye çalıştay ve özel bir açık oturum ile 
devam edildi. Çalıştay; ITA’nın 2005 yılınd kurulan ilk komitesi 
olan COSUF (Yeraltı Tesislerinin Operasyonel Güvenliği Komitesi) 
tarafından düzenlendi. 

ITA COSUF’un 10. Yılı nedeniyle çalıştayın başlığı “Yıllanmış 
Tüneller – Yeniden Yapılandırma Sırasında Güvenlik” olarak 
belirlendi. Çalıştayda saha çalışmaları, yeni teknolojiler ve yeni 
yaklaşımlar işlendi. İlk oturumda Tünel İçinde Tünel Yöntemi, 
Tünel Kontrolü, Avrupa Birliği 2004/54 Direktifi Uygulaması ve 
Mont Blanc Tüneli başlıklı sunumlar yapıldı. İkinci oturumda ise 
yeraltı açıklıklarının güvenliği konusunun özel bir alanı olan 
“Görüntüleme, Kontrol ve Değerlendirme” konusu işlendi ve ilginç 
uygulamalardan örnekler sunuldu. Üçüncü oturumun ana konuları 
ise araştırma ve yeni ürünlerdi. Son oturumda da yenileme ve 
riskler ana konu olarak işlendi.

ITA COSUF çalıştayında geleneksel olarak her yıl verilen ödül bu 
yıl “Demiryolu Tünellerinde Tahliye” konulu tez çalışması yapan 
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bu baraj yapısı Rijeka Dubrovaçka Körfezi doğal ekosistemini 
koruyacaktır. Bunlara ek olarak, yapının yeraltında olması göreceli 
olarak inşaat maliyetini de düşürmektedir. Projenin başarı ile 
tamamlanmasından sonra, diğer ülkelerin karstik yapılar içerisinde 
bu tarz projelere yöneleceği düşünülmektedir. Beklenen yıllık 
üretim miktarı 225 GWh/yıl olup, 150 milyon Euro değerindeki bu 
yapının 5 yıl içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

Oturumda hidroelektrik tünellerinin uzun dönem enerji tedariği 
açsından en güvenilir çözüm olduğu sonuç olarak kabul edildi. 
Günün sonunda ITA Üye Ülkeler Yemeği düzenlendi. 13.yy’dan 
kalma eski bir manastır olan St. Claire Manastırı içinde bulunan 
bir restorandaki yemeğe 306 davetli katıldı. 

Kongrenin Kapanış Günü (27 Mayıs Çarşamba)

27 Mayıs Çarşamba günü kongrede ITA Genel Kurulu’nun son 
günü olarak ITA aktivitelerinin gelecekteki durumları tartışıldı. 
Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehri 2016 yılında, 
Norveç’in Bergen şehri ise 2017 yılındaki Dünya Tünel Kongresi’ne 
ev sahipliği yapacaklar. Bu iki ülke büyük yeraltı projelerine ev 
sahipliği yapıyorlar. Kuzey Amerika’da Alaskan Way Tüneli’ne ilave 
olarak Seattle, Los Angeles, New York, Baltimore, San Francisco 
ve Boston’da Metro Hattı Genişletme Projeleri, ülke genelinde 
planlanan atıksu ve selden korunma tünelleri bu projelerden 
bazıları. Norveç’te ise bazı projeler uygulama aşamasındayken 
bazı tünel projeleri ise henüz proje safhasındalar. Bununla beraber 
Ryfast ve Rogfast gibi birkaç deniz altı karayolu tüneli projesi, 
Oslo Fiyordu altından bağlantı ve Folo demiryolu hattı tünel 
projesi gibi projeler de gündemde olan projeler. Genel Kurul’da bu 
iki organizasyon ile ilgili projeler ve aktiviteler ele alındı.

Eve Dönüş Yolculuğu (28 Mayıs Perşembe)

Kongrenin kapanışından sonraki gün teknik geziler yapıldı. 
Katılımcılara 4 farklı teknik gezi seçeneği sunuldu. Kongre 
merkezine 200 km uzaklıktaki alanı kapsayan yerlerde organize 
edilen teknik gezi yerleri bitmiş veya devam etmekte olan büyük 
hidroelektrik ve ulaşım yeraltı işleri olarak tercih edildi. Proje 
ziyaretleri için 80 € ile 100 € arasında bedeller belirlendi.
Teknik gezi için seçilen alternatif projeleri;
• Zakuçac HES ve Peruça HES Projeleri (Katılım bedeli 95 €)
• Dubrovnik HES I-II Projeleri (Katılım bedeli 80 €)
• Zagreb - Split - Ploçe karayolundaki Biokovo Tüneli (Katılım 
bedeli 90 €)
• Karadağ’daki Bar-Boljare karayolunda bulunan tünel (Katılım 
bedeli 100 €)

Perşembe sabahı başlanan teknik gezilere 41 kişi kayıt yaptırdı. 
Ytersiz katılım nedeniyle teknik gezi sadece Zakuçac HES ve 
Peruça HES projelerine düzenlendi.

Bununla birlikte 2018 yılında düzenlenecek olan Dünya Tünel 
Kongresi’ne ev sahipliği yapacak olan iki ülke temsilcisi Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin Dubai şehri ve Hindistan’ın Delhi şehri için 
oylama yapıldı. Oy kullanan 54 üye ülkeden 29’unun oyunu 
alan Birleşik Arap Emirlikleri oylamayı kazan ülke oldu ve 2018 
yılındaki kongreyi Dubai şehrinde düzenleme hakkı kazandı. 

Son günün akşamında Rixos Hotel’de gala kapanış yemeği 
verildi. Gala yemeğine 475 davetli katılırken ITA tarafından bir 
ödül töreni düzenlendi. Sektöre yaptıkları katkılardan dolayı 
uluslararası isimlere ödüller verilirken Tünelcilik Derneği yönetim 
kurulu üyeleri Dr. Nuh Bilgin, Dr. Hanifi Çopur ve Dr. Cemal Balcı 
ITA tarafından ödüle layık görülen isimlerdi.

Tünelcilik Derneği heyeti ise bu gezilere katılmayarak 28 Mayıs 
sabahının erken saatlerinde kendilerini bekleyen tur otobüsü ile 
Karadağ’ın Podgorice şehrine doğru karayolculuğuna başladı. 

Podgorica Havalimanı yolunda Karadağ’ın yükselen turizm değeri 
Kotor şehrinde kahvaltı molası verildi. Türk heyeti Kotor şehrinin 
tarihi bölümünde kahvaltı yapma ve tarihi yerlerini gezme fırsatı 
buldu. Molanın ardından Podgorica Havalimanı’na ulaşan heyet 
Podgorica-İstanbul uçuşu ile kongre seyahatini tamamlamış oldu. 
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GOLF TIME IN WTC 2015
“Tünelcilik Derneği standında 
Demos Fuarcılık yöneticileri stant 
önüne bir mini golf düzeneği 
kurdular. Tünelcilik Derneği logolu 
golf topu ile atışlar yapan ziyaretçiler 
keyifli anlar yaşadılar

TÜNEL KONGRESİNDE 
GOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANIGOLF ZAMANI
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SERGİ BÖLÜMÜNDE BİZİMKİLER
Kongreye katılan Türk tünelcilerin bir kısmı Tünelcilik Derneği organizasyonuyla, bir kısmı kendi 

imkanlarıyla, bir kısmı stand sahibi olarak, bir kısmı da uluslararası markaların standlarında Türkiye 
temsilcisi olarak hazır bulundular.
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SERGİ BÖLÜMÜNDE BİZİMKİLER Sergi Katılımcılarından 
Bazıları
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İSKİ BeylerBeyİ KüçüKSu AtıKSu 
tünelİ tAmAmlAndı

Beylerbeyi Küçüksu Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı projesinde Ünal 
Akpınar İnş. San. Tur. Mad. ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülen tünel 
kazısında tünel açma makinesi 29 Nisan 2015 tarihinde son şafta 

ulaştı ve tünel kazısı tamamlandı. Kazı çalışmalarının tamamlanması 
ve TBM makinesinin şafttan çıkışı vesilesiyle düzenlenen törene 
Ünal Akpınar İnşaat’ın yöneticileriyle birlikte İSKİ Genel Müdürü 
Dr. Dursun Atilla Altay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Recep Hazır ile 
Atıksu İnşaat Daire Başkanı Dr. İbrahim Karali de katıldı. 

Günde 300.000 kişinin atıksuyunu iletecek kapasitede inşa edilen 
2.200mm iç çaplı atıksu tünelinin uzunluğu 4.341m’dir. Üsküdar 
Beylerbeyi-Küçüksu Havzası’nın İstanbul Boğazı’na deşarj edilen 
atıksularını toplamak ve Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ne ulaştırmak 
amacıyla yürütülen projede; 672 m uzunluğunda 1200/1800 mm 
yumurta kesitli branşman tüneli, 9 adet tünel şaftı ve 2 adet 
branşman tünel şaftı da tamamlanmıştır. Branşman tünelleri NATM 
patlatmalı olarak açılmıştır. 

Excavation work in Beylerbeyi - Kucuksu 
Waste Water Tunnel Project, granted by 
Istanbul Water and Sewerage Administration, 
having a length of 4441 m and finished 
diameter of 2.2 m was completed by using a 
TBM. The TBM arrived to the last shaft and 
completed its duty on the 29th April 2015. 

ISKI BeylerBeyI - KucuKSu 
WaSte Water tunnel Project 
comPleted

YERLİ PROJE-İSKİ BEYLERBEYİ.indd   46 27.07.2015   03:30:25



YERLİ PROJE-İSKİ BEYLERBEYİ.indd   47 27.07.2015   03:30:26



Mayıs - Haziran 2015 .  www.tunelder.org.tr

48 Makale – Article

Atık Su tünellerinde ince tAneli tortul MAteryAllerin 
kAzı PerforMAnSını Belirleyen ve denetleyen Jeoteknik 
Büyüklükler AçıSındAn Bir değerlendirMeSi

ÖZET
EPB TBM’lerde ince taneli (kohezyonlu) killi tortul materyallerin 
kazılabilirliğinde materyallerin plastik özelliği ile yapışma 
(adezyon) potansiyelinin belirlenmesi, ilerleme miktarı ile 
materyalin jeoteknik özellikleri ile ilişkilendirilerek geri analizlerin 
yapılması ve materyalin kazıya elverişli duruma getirilmesi için 
kullanılan su veya farklı kimyasal bileşimlerdeki şartlandırma/
koşullandırma kimyasallarının kullanım oranlarının materyalin 
plastisite indisi ile kıvam indisi üzerindeki etkisi, Büyükçekmece 
atık su tüneli güzergâhında incelenmiştir. 

Bu araştırma, kazı materyalinin topaklanması, kazı makinasının 
metal yüzeylerine yapışması ve kazı işlemindeki olası 
tıkanmalara karşı “risk yönetim modelleri” geliştirebilmek 
amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmada; Gürpınar Formasyonu 
içindeki killi tortul materyallerde Ø=3,45 m dış çapında Lovat 
Marka EPB TBM’le toplam 6,09 km’lik ve 20–40 m derinlikte 
açılan İstanbul-Büyükçekmece atık su tünel güzergâhının 1285-
2186 m arasında 14 farklı ölçme noktasından alınan materyal 
örnekleri değerlendirilmiştir.

Nuray TokgÖZ

İ.Ü. MÜhendİslİk FakÜltesİ, Maden MÜhendİslİğİ BölÜMÜ, 
avcılar/İstanBul

İrFan serkan Bİnen, volkan kuruyer

öZtaŞ İnŞaat MalZeMelerİ a.Ş.

An EvALuATion oF FinE GrAinEd SEdiMEnTAry SoiLS oF WASTE 
WATEr TunnELS in TErMS oF GEoTEchnicAL PArAMETErS 
dEFininG And conTroLLinG ExcAvATion PErForMAncE 

1. GİRİŞ
Yeraltı kazılarında, özellikle plastisitesi ve aktivitesi yüksek ince taneli killi 
tortul materyallerin kazısında, uygulanan dönme (tork) ile baskı (thrust) 
kuvvetlerinin dinamik işlevi yeterli olmayıp, sökülen bu materyaller 
yüksek viskozite, şişme, yapışma (adezyon) ve topaklanma (lumping) 
nedeniyle tıkanmalara (clogging) sebep olabilmekte ve Tünel Açma 
Makinasının (TBM)’in kazı odasına kolaylıkla alınıp nakledilmelerini 
zorlaşmaktadır. 

Sözkonusu bu ince taneli materyaller, tünel açma makinasının kesici 
kafasını sararak kazı verimini önemli ölçüde düşürüp, projelerin planlanan 
sürede bitirilmesini engelleyebilmektedirler (Avunduk, 2011). 

Bu durum, EPB ile kazılarda yüzey aktif madde, polimer veya her ikisinin 
karışımından oluşan bir kimyasalın, basınçlı su ve hava ile birlikte köpük 
formunda kazı arınına verilmesini gerektirmektedir. Diğer bir anlatımla, 
sorunlu ince taneli bu kazı materyallerini daha verimli bir kazı dinamiği 
ile kazılabilir duruma getirmek için su veya bazı kimyasal bileşiklerle 
“şartlandırma” yöntemleri kullanılıp, su ile doyurularak daha akışkan 
(viskoz) bir materyale dönüştürülebilmektedirler. 

aBstract
Studies have been conducted on the Büyükçekmece Waste 
Water Tunnel route in order to determine the plastic behavior and 
adhesion potential of the materials for the excavability of fine 
grained (cohesive) sedimentary soils EPB TBM, to back analyze 
by linking penetration rate (mm/min) data with geotechnical 
properties of the excavation material, and to investigate the 
influence of water and other conditioning chemicals in different 
proportions on the plasticity index and consistency index of the 
material. 

This research was designed to develop “risk management 
models” against agglomeration of the excavated material, 
adhesion problem on the metal surfaces, and clogging. in this 
research, material samples from 14 different measurement points 
between 1285-2186 meters of istanbul-Büyükçekmece Waste 
Water Tunnel (6,09 km in total length and 20-40 m in depth) 
which was being excavated in sedimentary clayey materials of 
Gürpınar formation with a Lovat EPB-TBM (Ø=3,45 m excavation 
diameter) were evaluated. 

Uluslararası literatürde bu konuda yapılmış sayılı araştırmalar 
mevcuttur (Thewes, 1999, 2004, 2005; Milligan, 2000; Thewes-Burger, 
2004; Peila ve ark., 2009; Maidl ve ark., 2012; Holman-Thewes 2012, 
2013). 

Bu çalışmada amaç, EPB-TBM’lerin yapışma, topaklanma ve tıkanmaya 
karşı “risk yönetim modelleri” geliştirilebilmesine bilimsel alt yapı 
destekli örnek bir araştırma sağlamaktır. 

Bu düşüncelerden hareketle; ince taneli Pliosen ve Miyosen yaşlı killi 
tortul materyalleri içeren ve Çukurçeşme-Güngören Formasyonları 
geçişli olup, genellikle “Gürpınar Formasyonu” içinde açılan, 
Büyükçekmece Atık su Tüneli, bu araştırma için inceleme sahası 
olarak belirlenmiştir. Buradan alınan örnekler üzerinde bir dizi ölçme 
ve analizler yapılmış, EPB TBM’in 1261-2186 m tünel mesafelerinde 
gerçekleştirilen kazı kayıtlarındaki veriler, kazı materyalinin jeoteknik 
analiz verileri ile ilişkilendirilerek, materyalin kazı dinamiği üzerindeki 
etkisini belirleyen ve denetleyen büyüklükler önem ve önceliklerine 
göre irdelenmiştir. 
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2. TÜNEL GÜZERGÂHININ JEOLOJİSİ
Tünel güzergâhı, Büyükçekmece Gölünün doğusunda, göle yaklaşık 
500 m mesafede paralel konumdadır (Öztaş, 2012). Sözkonusu 
tünel güzergâhında, jeomorfolojik olarak vadi düzlükleri ile eski 
heyelanların topuk kısımları ile şekillenmiş tepe kalıntıları dikkat 
çekmektedir (Şek. 1).

Bölgede genel olarak altta Eosen yaşlı Kırklareli Formasyonuna 
ait kireçtaşı, bunun üzerinde Oligosen yaşlı Danişment 
Formasyonu ve bunun üzerinde Miyosen yaşlı başlıca sert kil, 
az oranda silt ve kum ardalanması oluşan Gürpınar Formasyonu 
(Tmg) gelmektedir. Bu birim üzerinde uyumsuz olarak, sarı 
kahverengi kumlu çakıl (genellikle silis, kireçtaşı kökenli, iyi 
yuvarlaklaşmış, yarı küresel, kötü boylanmalı, derecelenmeli)) 
niteliğindeki Çukurçeşme birimi (Tmç), bunun üstünde kumlu 
siltli, plastik yeşilimsi gri killer olarak Üst Miyosen yaşlı 
Güngören birimleri (25-50m) bulunmaktadır. En üstte ise 
mactralı ve fosil kavkılı kireçtaşı litolojisi yerine, daha çok 
karbonatlı kil ve marndan oluşmuş Üst Miyosen yaşlı kalınlığı 
< 10 m olan Bakırköy Formasyonu (Tmb) yer almaktadır. 
Bu birimler Çekmece Formasyonu adıyla da adlandırılmıştır 
[(Arıç (Sayar), 1955]. Bu bölgede su taşıma kapasitesi yüksek, 
aşınmaya karşı daha dayanımlı olan çakıl ve kaba kum 
geçişli Kıraç birimi tarafından üstlenen geçirimsiz, aşınmaya 
karşı dayanımsız ve kayma direnci düşük Gürpınar (Tmg) ve 
Güngören Formasyonlarının sıkışmış killer ile kiltaşlarının 
yaygın olduğu belirtilmektedir (İBB, 2012). Ayrıca bu birimlerin 
altında Oligosen yaşlı Danişment Formasyonu içinde yer yer 
iri boulder’lar bulunduran “çakıltaşı ceplerinin (Todç)” yeraldığı 
ve kazı sırasında TBM’in dişlilerinde ciddi arıza ve hasarlara 
sebebiyet verebilen “kanal dolguları” da ayrı bir litolojik birim 
olarak belirlenmiştir (MTA, 2002, İBB, 2012).

Tünel güzergâhının ise, Gürpınar Formasyonu (Tmg) içinde, biri 
mostra vermeyip de, sondajlarla varlığı tespit edilen yeşil, gri ve 
kırmızı renklerde fissürlü, sert ve yer yer küçük karbonat topakları 
içeren aşırı sıkışmış killi tabakalardan, diğeri ise yer yer yataya 
yakın “kumtaşı - silttaşı - kiltaşı”ından oluşmuş iki farklı tortul 
materyalin de belirlendiği rapor edilmektedir (Öztaş, 2012). 
TBM’in kazı sırasında ayrıca Danişment Formasyonu içinde 
kiltaşlarından sonra yer yer 20-40 m değişen derinliklerde ince 
damarlı linyit bantlarına da rastlanmıştır. 

Tünel güzergâhı göl seviyesinin altında ilerlemekte olup, 
zemin kotu ile akar kot arasındaki 3m’lik bir fak bulunmaktadır. 
Gürpınar Formasyonuna ait siltli, killi materyaller genel olarak 
geçirimsizdir. Ancak, arada yeralan kum ve kumlu materyallerde 
“mercekler halindeki su depolarına da dikkat çekilmekte ve 
eski heyelanların kayma düzlemleri boyunca su sızıntılarının 
görülebileceği, yüzeyden 7,5 m’lik derinlikteki alüvyonların suya 
doygun oldukları bildirilmektedir (Öztaş, 2012). 

3. TBM’İN KAZI PERFORMANSI İLE MATERYALİN 
JEOTEKNİK BÜYÜKLÜLERİNE İLİŞKİN ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRMELER
Lovat marka EPB TBM’in (Şek. 2) kazı performansı ile ilgili 
ölçme ve değerlendirmeler; tünel açma makinası (TBM) ile 
ilgili “kazı mekanik büyüklükleri ve “kazı materyalinin jeoteknik 
büyüklükleri” olmak üzere iki ayrı başlıkta konu edilmiştir. 
Bu bağlamda; kazı çapı 3,45 m olan Lovat marka EPB TBM 
ile gerçekleştirilen kazı çalışmalarının tekniğine uygun bir 

şekilde değerlendirilebilmesi için, tünel kazılarının 1260 ve 
2186 metreleri arasında sistematik olarak veri kaydı alınmıştır. 
Kazı faaliyetleri sonucu açığa çıkan pasa sürekli olarak bant 
üzerinde incelenmiş, (renk, kıvam, tane boyutu) tanımlanmaya 
çalışılmış ve kaydedilmiştir. EPB TBM’e ait bilgisayardan kazıya 
ve kazılabilirliğe ilişkin parametreler [dönme kuvveti (tork), 
itme kuvveti (thrust), kazı ilerleme hızı, toplam kazı süresi, 
zemin şartlandırma parametreleri) elde edilmiştir. Bunlara ek 
olarak vardiya içerisinde gerçekleşen bakım ve arıza durumları, 
makine performansını etkileyen olgular da kaydedilerek diğer 
veriler ile ilişkilendirilmiştir. Derlenen ham verilerden vardiya 
verimi, makineden faydalanma oranı, anlık kazı hacmi gibi 
büyüklükler türetilmiş ve veri grubuna dahil edilmiştir. 

Ayrıca, tünelin 1285, 1350, 1580, 1680, 1740, 1820 ve 1934 
m’lerinde belirlenen 7 ayrı noktadaki tünel kesitinin sağ alt 
(1) ve sol üst (2) segment betonlarının grout deliklerinden 
toprak sondası (Ø=30 mm) ile 14 adet örnek alınmıştır. Aynı 
deliklerden ayrıca % 8 hassasiyetle 200-1000 N aralığında 
ölçüm yapabilen, konik uçlu el penetrometresi ile materyalin 
yerinde taşıma kapasitesi ölçülmüştür. Bu ölçmelerin 1934 m 
sol (1) segmentinde kömür damarına rastlandığı için bu bölüm 
değerlenme dışı bırakılmıştır. Böylece toplam 13 noktadaki 
ölçmeler değerlendirilmiştir (Bkz. Şekil 1). 

Alınan sonda örneklerinden kazı materyalinin bazı fiziksel ve 
mekanik özellikleri belirlemek üzere, tane boyut dağılımı (lazer 
kırınımı ile), birim hacim ağırlıkları, doğal su içerikleri (Wn), 
kıvam (Atterberg) limitleri [likit limit (LL), plastik limit (PL)], 
XRD cihazı ile de ayrıca kil mineralleri saptanmıştır. 

3.1 EPB-TBM’in Kazı Karakteristikleri ile İlgili Veri ve 
Değerlendirmeler 

Kazı çalışmaları açık kazı modunda (open mode) gerçekleştirilen 
ve ortalama 2,8 rpm ile dönen kesici kafada herhangi bir 
basınçlandırma yapılmamaktadır. TBM’in tünel kazı kayıtlarından 
elde edilen dönme kuvveti (tork), itme kuvveti (thrust), kazı 
ilerleme hızı, toplam kazı süresi ve zemin şartlandırma 
parametrelerine ilişkin veriler, topluca Şekil 3 çerçevesinde 
analiz edilmiştir. İlgili şekil dikkatlice incelendiğinde şu önemli 
bulgulara ulaşılmaktadır: 

• Tünel güzergâhı boyunca, TBM’in itme kuvveti (thrust) Th 
= 115-380 ton, dönme kuvveti (tork) Tr = 65-110 ton.m olup, 
zemin şartlandırıcı kimyasal madde miktarı, ise 0.25-0.30 lt/dak 
olarak kullanılmıştır. Bu değerlere göre gerçekleştirilebilen kazı 
ilerleme hızı ise; İ = 15 - 220 mm/dak (1.1 – 12.0 m/h) arasında 
değişmektedir. (Söz konusu kazı ilerleme hızı, bu çalışma 
kapsamında gerçekleşen veriler üzerinden hesaplanan ortalama 
kazı verimi �ƞ = %60 dahil edilmemiştir. Dahil edildiğinde ise 
bu değer İ = 0.63- 7.2 m/h olarak elde edilmektedir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi Bilgin (1989) kaynağından sağlanabilir.)

• Gerçekleşen kazı büyüklüklerinden, TBM’in ortalama kazı 
verimi ƞ = %60, makinadan faydalanma oranı %25, kazı hacmi 
ise ortalama 50 m3/h olarak hesaplanmıştır.

• 25-30 m derinlikte, 1540-1780 m arasında yaklaşık 50-60 
m aralıklarla tekrarlanan 5 farklı kazı noktasında ve 1930 ve 
2100 m arasında kazının linyitli tabakalarda yapıldığı dikkat 
çekmektedir. Bu kazı sırasında TBM’de Tr=85-90 (ton.m), Th 
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Şekil 1. Büyükçekmece Atıksu Tüneli’nin yerbulduru haritası ve jeolojisi

Şekil 2. Lovat marka EPB TBM’in teknik karakteristikleri
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=180-190 (ton), ve 2,8 rpm’lik sabit dönme hızında İ = 25 - 50 
mm/dak.’lık değişen kazı ilerleme hızı kaydedilmiştir. Zemin 
şartlandırıcı kimyasal bileşiğin linyitli tabaka kazısı sırasında 
ilerleme miktarlarında kayda değer herhangi bir etki yapmadığı 
belirlenmiştir.

• En fazla kazı ilerleme hızı, 1265 m’de İ=220mm/dak ile 
Th=230 ton ve Tr=65 ton.m’lik değerlerinde yer yer kohezyonsuz 
kumlu materyallerde gerçekleşmiştir. En düşük kazı ilerleme hızı 
ise, İ=17,5 mm/dak ile 1741 m ile 1934 m kazı mesafelerinde 
Tr=85-90 ton.m’lik ve Th=250-280 ton’luk değişen kazı mekanik 
büyüklükleri siltli killerde kaydedilmiştir.

• 2020 m ve 2080 m kazı aralığında thrust büyüklüğünde 
görülen anomaliler, muhtemelen 85 ton.m’lik sabit tork ve 2.8 
rpm sabit dönme hızı altında TBM kafasının sıkışmasına işaret 
etmektedir. 

• 1300 – 1400 m kazı mesafesinde özellikle thrustta azalmalar, 
helezonda tıkanmalar sebebiyle veya motorun ısınmadan 
kaynaklanabilir.

• 1590 m kazı mesafesinde ise itme/itme kuvvetinde 
karşılaşılan düşüşün, GCS (Ground Condition System) zemin 
(materyal) şartlandırma sistemindeki arızalanmaya işaret ettiği 
yönündedir. 

• Kesici kafanın torkunu ve aşınmayı azaltmak amacıyla ilgili 
tünel güzergahında 0.25-0.30 lt/dak olarak Exofoam-1 adlı 
köpük kullanılmıştır. 

• Kazılan materyal içerisinde iri boyutlu yuvarlak çakıllar (iri 
boulder) kazı mesafesindeki tork ve thrust değerlerinde yaşanan 
ani düşüşlere sebep olmuştur. Bu tür materyallerin bulunduğu 
yerlerde kazının kontrollü yapılması gerekmektedir. 

3.2 EPB-TBM’in Kazı Materyali ile ilgili Jeoteknik Ölçme ve 
Değerlendirmeler 

Bu bölümde, kazı performansını belirleyen ve denetleyen 
önemli bir bağımsız değişken olan kazı materyalinin jeoteknik 
özellikleri ilişkin ölçme ve değerlendirmeler konu edilecektir. 
Burada ilk olarak, atık su tüneli güzergâhının projelendirme 
aşamasında gerçekleştirilen dört adet Standart Penetrasyon 
(SPT-N30) ölçmelere ilişkin ham veriler (Öztaş, 2012) Şekil 4 
kapsamında derlenerek, değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere 
göre, SPT - N30 değerlerinin N=5-45 arasında oldukça değişen 
değerlerle 0-1,5 m derinliğe kadar topraklaşmış bölüm, 6,0-7,5 
m’ye kadar alüvyon ve sonrasındaki derinliklerde ise genellikle 
katı (sıkı), çok katı (pek sıkı), materyal sınıfında yer aldığı 
anlaşılmaktadır. Atık su tünel kazı derinliğinin 20-40 m arasında 
değişmesi, kazının genellikle Gürpınar Formasyonu içindeki 
normal-aşırı konsolide olmuş kil ve kiltaşlarında gerçekleştiği, 
çakıl cepleri ile kömür tabakalarının kesilmesiyle de Danişment 
Formasyonu içinde girildiğine işaret etmektedir. Benzer 
formasyon ve materyallere İstanbul’un Karadeniz kıyısında 
Yeniköy-Akpınar Yöresinde de (İstanbul Yeni Havalimanı Proje) 
rastlanmaktadır (Tokgöz, 2013). 
Ayrıca, bu araştırma kapsamında kazı materyalinin jeoteknik 
özelliklerini belirlemeye yönelik diğer ölçmeler ve ilgili 
büyüklüklere ait istatistiksel analiz ve değerlendirmeler Tablo 

Şekil 3. İstanbul - Büyükçekmece atık su tünelinin 1260 - 2186 m kazı aralığında gerçekleşen itme kuvveti (thrust, ton), “dönme kuvveti  
(tork, ton.m), kazı ilerleme hızı (mm/dak.) ve zemin şartlandırıcı kimyasal miktarı değişimleri.
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1, Şekil 5 ve Şekil 6 çerçevesinde topluca sunulmuştur. İlgili 
tablo ve şekiller birlikte incelendiğinde şu önemli bulgu ve 
değerlendirmeler elde edilmektedir:

• Materyallerin lazerle yapılan tane boyut dağılımları; +40 no’lu 
= 0.425mm elek üstü ortalaması Ø(+0.425 mm)) = %100, -200 
no’lu elek (0.075mm) ortalaması ise Ø(-0.075mm) = %92.5 (%84 
-98.8) olup, tamamı ince malzemeden oluşmuştur. Ayrıca, Ø ≤ 
0.002 mm kil içerikleri ise % 7.3 – 26 arasında ve değişkenlik 
katsayılarının düşük olması (V= %4.73), killi tortul materyallerin 
yapısının az değişken olan kazı materyali sınıfında olabileceğini 
işaret etmektedir (Tablo 1). 

• Killi tortul materyallerin birim hacim ağırlıklarının γ = 1.676 
- 1.877 gr/cm3 arasında, doğal su içeriklerinin ise, Wn=%29.35-
44.05 arasında değiştiği ve artan ince malzeme miktarına bağlı 
olarak birim hacim ağırlık ve doğal su içeriklerinin de arttığı 
belirlenmiştir (Tablo 1). 

Şekil 4. Tünel güzergâhı SPT-N30 verileri 

• Sözkonusu materyaller Casagrande abağına göre 
değerlendirildiğinde, Atterberg limit ortalamalarının; likit 
limitte) LL = %86 ve plastik limitte PL = %23 ve Plastisite 
görülmektedir (Şek. 5(a)). Bu değerlere göre dolgu materyallerin 
büyük bir çoğunluğunun PI=0.73 (LL-20) doğrusunun üstünde yer 
aldığı için “killi” materyal sınıfında ve 15≤ PI ≤40 sınır aralığında 
yer aldığından dolayı da “orta (CI) ve yüksek (CH)” ve çok yüksek 
(CV) plastisiteli materyal olabileceği belirlenmiştir. Killi tortul 
materyaller likidite indeksine (LI) göre değerlendirildiğinde ise, 
büyük çoğunluğunun 0 < LI < 1 olduğundan “makaslamaya karşı 
plastik” bir davranış sergilediği görülmektedir (Şek. 5c). 

• Tünel güzergâhı, topaklanma durumuna göre irdelendiğinde 
ise, “yüksek derecede topaklanmanın” varlığı dikkat çekmektedir 
(Şek. 5b).

• Tünel güzergâhı kıvamlılık indeksine (Ic) göre 
değerlendirildiğinde ise, Ic = 0.40 - 0.98 değerleri ile yarı 
sert-sert materyal olarak dikkat çekmektedir (Bknz. Şekil 5d). 
Kapalı modda kazılan materyallerin kendisi arında basınç 
dengeleyici ortam olarak kullanılabilir. Yumuşak ve çok 
yumuşak kıvamlı ince taneli materyallerin (Ic = 0.40 - 0.75), 
doğrudan basınç dengeleyici ortam olarak kullanılabileceği 
bildirilmektedir (Maidl ve ark. , 2012). Ic ≤ 0.40 kıvamlılık 
indislerine sahip materyallerin helezonun basınçlandırması 
tam olarak sağlanamayacağından bu tür materyallerin pek 
istenmediği, Ic ≥ 0.75 kıvam indisine sahip zeminlerin ise 
dengeleyici ortam olarak kullanılmak için pek sıkı (çok katı) 
olduğu belirtilmektedir (Holman, Thewes, 2013). Bu durumda 
çok yaygın kullanılan bir yöntem su katılmasıdır. Bu şekilde 
böylesi materyalleri yapışma ve tıkanma sorunu çok daha sıvık 
bir duruma getirilebilmektedir (Holman, Thewes, 2013).

• Adezyonu fazla olan materyallerde kazıya uygun şartlandırma 
için köpük kullanımı her zaman yeterli olamamaktadır. 
Bunlara ek olarak kil minerallerini bağlayan katyonların 
elektrik yükünü nötürleştirici, dolayısı ile kil minerallerini 
serbest bırakacak (dispersletirici) katkılar veya polimerler 
kullanılmaktadır. Sadece su ve köpük kullanıldığında da 
mineraller birbirine yapışarak topaklanabilir ve tünel açma 
makinasının çelik yüzeylerine yapışarak tıkanmalara sebep 
olabilirler. Kil çözücü katkı kullanıldığında ise, kil mineralleri 
birbirinden ayrılarak topaklanmaya ve yapışmaya engel olunur 
(Milligan, 2000; Avunduk, 2011). Bu çalışmada topaklanma 
etkisi ince kil bölümü (Ø ≤ 1 µm) suda uzun süre (24 saatten 
fazla) askıda kalıp, çökelmedikleri için ölçülememiştir. Killi 
tortul materyallerdeki olası topaklanmanın, sudan farklı bir 
çözücü ortam olarak yüzey aktif madde (kalgon, kullanarak 
çözülebilirliği, 0.1 - 2000 µm aralığında ölçüm yapan “lazer 
kırınım” yöntemiyle araştırılmıştır (Malvern, 1993; Özer-Orhan, 
2007). Kalgon’un kilin topaklanmasını çözdüğü, özellikle Ø ≤ 2 
µm boyut aralığındaki kil miktarlarında % 82.50 – %441 (4.41 
kat) artış sağladığı saptanmıştır (Bkz. Şekil 6). 

• XRD cihazında yapılan analizlerde, kil mineralleri, kaolinit, illit 
ve montmorillonit olarak saptanmıştır. Özellikle montmorillonit 
gibi üç tabakalı ve yüksek şişme potansiyeline sahip killerin 
varlığını Şekil 7 ve 8’de abaklardaki değerlendirmeler de 
doğrulamaktadır. 

İlgili değerlendirmelerden, tane çapı Ø ≤ 2 µm için kil 
içeriklerinin K= %7.3 - %26, aktivite aralığının A = 2.40 - 
5.60, şişme potansiyelinin ise %5 le %25 bantları arasına 
karşılık gelen “yüksek şişme potansiyeli” bölgesinde yer 
aldığı anlaşılmaktadır. (Aktivite (A), bir zemin içindeki kil 
boyutundaki danelerin plastisite indeksinin (PI, %), o zemin 
içindeki kil boyutundaki danelerin yüzdesine oranı olarak [A= 
PI /Kil içeriği (Ø ≤ 2 mm)] tanımlanmaktadır. A < 0.75 aktif 
olmayan killer, A = 0.75 - 0.25 normal killer,  A > 1.25 aktif killer 
olarak sınıflandırılmaktadır (Ulusay, 2001; Arıoğlu, Tokgöz, 
2005; Das, 2007)). Böylelikle, tünel güzergâhında karşılaşılan 
bu tür kil minerallerinin kazı sırasında, topaklanma (lumping), 
yapışma (adhesion) ve özellikle TBM’in kafasında sarmalanma 
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Tablo 1 istanbul Büyükçekmece Atıksu Tünelinde Gerçekleştirilen Ölçü Verileri Ve İstetiksel Analizleri

Şekil 5. İstanbul - Büyükçekmece Atık Su Tünel Zeminlerinin “Likit Limit (LL)”- “Plastisite İndeksi (PI) (a)”, Topaklanma seviyesi (b), Likidite (c) ve
Kıvamlılık (d) İndekslerine göre Analizi (CL, CI, CH, CV, CE= Sırasıyla, Düşük, Orta, Yüksek, Çok yüksek ve Aşırı derecede plastisiteli killer, ML, MI, MH, MV,

ME = Sırasıyla, Düşük, Orta, Yüksek, Çok yüksek ve Aşırı derecede plastisiteli siltler; OH, OL=Sırasıyla Yüksek ve Düşük plastisiteli organik siltler ve siltli zeminler).
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Şekil 6. İnce taneli materyallerin tane boyut dağılımının çözücü ortam “su” ve “yüzey aktif madde” kullanım durumuna göre analizi ve değerlendirmesi

Şekil 7. Kil içeriği [K], Plastisite indeksi [PI] abağı

ve kazılan materyallerin helezon ile aktarılmasında büyük 
çaplı tıkanmalara (clogging) sebebiyet vereceği burada 
önem ve öncelikli olarak hatırlanmalıdır. Nitekim benzer bir 
değerlendirmeye Hollman ve Thewes, 2013 kaynağında da 
yer verilmektedir. İlgili kaynakta; %10’dan fazla şişebilen 
kil minerali içeren materyaller için yapışma (adezyon) 
durumunun önemle dikkate alınması gerektiği, her ne kadar 
montmorillonit intrakristal şişme özelliğinden dolayı en 
yüksek tıkanmaya sebep olma potansiyeline sahip olsa 
da, diğer kil minerallerinden şişme potansiyeli düşük olan 
illit ise şişmeyen killer sınıfında yer alan kaolinitin de bu 
konuda gözardı edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. İllitin 
laboratuvar deneyleri sırasında “yüksek adezyon kuvvetleri” 
geliştirerek tıkanmaya sebep olabileceği kanıtlanmıştır 
(Hollmann–Thewes, 2013). Kaolinit de ise, “düşük adezyon 
kuvvetleri” ölçülmesine rağmen, katı ve sert kıvamlılığı 
yanında ıslandığı zaman suyu ememediğinden cıvıklaşıp, 
iri topaklar oluşturabileceği, bu topakların da Slurry tipi bir 
TBM’in kritik akış yollarında engeller oluşturabileceğine 
önemle dikkat çekilmektedir (Hollmann–Thewes, 2013). Bu 
killi tortul materyallerin mekanik kuvvetler etkisinde şekil 
bozukluğu (deformasyonu) ve akış özellikleri (elastisite, 
plastisite ve viskozitelerinin) “reolojik” olarak mutlaka 
araştırılarak, açıklanmalıdır.
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Şekil 8. Kil içeriği [K] – Aktivite [A] abağı

• Bu kapsamda elde edilen diğer önemli bir değerlendirme 
de, tünel güzergâhı boyunca kazılan killi tortul materyallerde 
yüksek karbonat ve kireç içeriği saptanmış olmasıdır.
Bu çalışma genelindeki tüm değerlendirmelere paralel 
olarak killi tortul materyallerin kazısında “tork”, “thrust” ve 
“kazı ilerleme hızlarının” plastisite indeksine bağlı olarak 
fonksiyonel kestirimini araştırmak üzere tek ve çok değişkenli 
regresyon analizi yapılmış, oldukça anlamlı ve kestirim gücü 
yüksek matematik bağıntılar elde edilmiştir (Tablo 2, Şek. 9). 
Bu bağıntılarda, kazı performansını belirleyen ve denetleyen 
önemli bir büyüklük olarak “plastisite indeksi” önem ve 
öncelikli olarak dikkat çekmektedir. Artan itme (thrust) ve 
dönme (tork) kuvvetlerinde, materyalin plastisitenin artmasıyla 
kazı ilerleme hızı azalmaktadır. 

Topaklanma, yapışma ve tıkanma yaratacak yüksek ve çok 
yüksek plastik özellikteki ince taneli killi tortul materyallerin 
kazı ilerleme hızını optimum seviyede tutabilmek, kesici 
kafadaki gerekli karşıt ayna basıncını sağlamakla, diğer 
bir anlatımla gerekli ve yeterli miktarda zemin şatlandırıcı 
kimyasal kullanmakla ancak sağlanabilir. Böylelikle kesici 
kafadaki tork ancak azaltılabilir. Nitekim, bu çalışmada TBM’in 
734 kN.m (75 ton.m) olan teorik tork değerinin yer yer 
kazıda 100-120 ton.m (+%33) ile aşıldığı, ancak trustta 
ise,teorik 1380 ton’luk toplam thrust değerinin maksimum 
380 (%27.5) tonuna, ulaşılabildiği anlaşılmaktadır. Burada, 
TBM’in mekanik mevcudiyeti ile, mekanik veriminin de kazı 
performansı analizlerinde, gözardı edilmemesi gerektiği 
önemle hatırlanmalıdır.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
EPB-TBM’lerin yapışma, topaklanma ve tıkanmaya karşı kazı 
makinası ve kazı materyali arasında risk yönetim modelleri” 
geliştirilebilmesine bilimsel alt yapı destekli örnek bir 
araştırma sağlayabilmek amacıyla tasarlanan bu araştırma, 
bütünüyle değerlendirildiğinde şu önemli sonuçlar elde 
edilebilir:

• Miyosen yaşlı Çukurçeşme ve Güngören Formasyonları ile 
geçişli Gürpınar Formasyonu içinde Lovat Marka EPB TBM’le 
yaygın olarak killi tortul materyallerde, Ø=3,45 m kazı çapında 
toplam 6,09 km’lik ve 20-40 m derinliğinde açılan İstanbul-
Büyükçekmece atık su tünel güzergâhının 1285-2186 m 
arasındaki gerçekleştirilen jeoteknik ölçmeler neticesinde; 
killi tortul materyallerin PI ≥ 40 sınır aralığında “aşırı (CV) ve 
çok aşırı plastik (CE)”sınıfında yeralmıştır. Tüm örneklerde kil 
mineralleri olarak “kaolinit”, “illit” “montmorillonit” varlığı dikkat 
çekmiştir. Özellikle üç tabakalı kil minerali olan montmorillonit, 
LL ≥70 ve PI≥40 sınır şartlarında CV ve CE bölgelerinde yüksek-
çok yüksek plastisiteli kil olarak yeralmış ve A = 2.4 - 5.6 gibi 
yüksek aktiviteyle (A ≥1.25) %5 - %25 arasında değişebilen 
şişme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. 

• Kazı performansını belirleyen ve denetleyen büyüklük 
“plastisite indeksi” ve olarak dikkat çekmektedir. Nitekim 
artan itme (thrust) ve dönme (tork) kuvvetlerinde, materyalin 
plastisitenin artmasıyla kazı ilerleme hızı azaldığı, kestirim 
gücü yüksek matematik bağıntılarla belirlenmiştir. 

•  Killi tortul materyal kazılarında özellikle Danişment 
Formasyonu içindeki iri boulder’lar (iri yuvarlak çakıllar) 
bulunduran “çakıltaşı cepleri” çeren materyaller, kazı sırasında 
TBM’in dişlilerinde ciddi arıza ve hasarlara sebebiyet verebildiği, 
TBM’in baskı ve dönme kuvveti ile dönme hızında ani düşüşler 
yaratarak, kontrollü kazı geçişlerini gerektirmiştir.

• İnce taneli tortul materyallerin kazılmasında kullanılacak 
“materyal şartlandırıcı kimyasal maddelerin bileşimi/türü ve 
miktarı” belirlenmeden önce, mutlaka kil ve kil boyutundaki 
diğer taneciklerin (kuvars, feldispat ve karbonat miktarları 
v.d) mineralojik yapıları ve bileşimleri belirlenmelidir. Bu 
minerallerin kil veya killi tortul materyalde tabakalanması 
ve tabakaların yönelimi, kıvam limitleri (Atterberg) değerleri, 
tane boyutları ve dağılımı (Ø ≤ 2 µm), kil yüzdesi, gözenek 
çapları, su aldıklarında şişmeleri halinde çevrelerine yapacakları 
ozmotik basınç, katyon değişim kapasitesi, özgül (spesifik) yüzey 
alanı, elastisite, plastisite ve vizkosite gibi “reolojik” özellikler 
titizlikle analiz edilip, ayrıntılandırılmalıdır. Söz konusu analizler 
yapılmaksızın, özellikle kıvam indisi; sıkı (katı) - pek sıkı (çok 
katı) yapıdaki kil (kaolinit gibi) veya killi materyallerde yalnızca 
su ile yumuşatılarak yapılacak bir kazıda, kil materyalinde (kil 
tanecikleri arasında) %30-40 oranındaki ince gözeneklere suyun 
giremeyip, materyalin yüzeyinden akıp gitmesi kaçınılmazdır. 
Böylelikle, kazı sırasında hem gereksiz yere aşırı miktarda su 
tüketilecek, hem de kesici kafa, keskiler ve konveyörde yapışma, 
topaklanma ve tıkanmadan dolayı TBM’in artan tork değerlerine 
bağlı olarak birim m3 materyal için tüketilecek enerji miktarı 
(kwh) [spesifik enerji (kwh/m3)] artışları kaçınılmaz olacaktır. 
Bu durumun ise, tünelin birim kazı maliyetlerini doğrudan 
arttıracağı burada önem ve öncelikli olarak hatırlanmalıdır.
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İzmİr Fahrettİn altay-narlıdere 
metro hattı

İzmir Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8,5 
kilometrelik Fahrettin Altay-

Narlıdere metro hattının ikinci bölümü 
için gerçekleştirdiği zemin sondajı ve 
uygulama projeleri ihalesini tamamlayarak 
yer teslimini yaptı.

İzmir metrosunu Evka 3’ten Fahrettin 
Altay’a kadar uzatan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de hattı Narlıdere 
İstihkam Okulu’na kadar uzatmak için 
çalışmalarını sürdürüyor. 8,5 kilometrelik 

Izmir Metropolitan Municipality tendered the second 
part of 8.5 km metro line Fahrettin Altay-Narlidere. They 
delivered the site for geological investigations and final 
project services. 

IzmIr FahrettIn altay-narlIdere 
metro lIne 

İtfaiye bölümüne ait kısım için ulaşım 
etüdü, fizibilite ve ÇED raporları istenecek. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin 
alınmasının ardından da, uygulama projesi 
hazır olan F.Altay- İtfaiye arasındaki 4,5 
kilometrelik 5 istasyonlu güzergahın 
yapım ihalesine çıkılacak. 

Projede Neler Var?

 Üçyol-Üçkuyular metro hattının uzantısı 
niteliğindeki Fahrettin Altay- Narlıdere 
hattı toplam 8,5 kilometre uzunluğunda 
olacak. 10 istasyonlu olarak planlanan 
güzergahın projesi hazır olan ilk 4,5 
kilometrelik bölümünde Balçova, Çağdaş, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve 
Narlıdere olarak belirlenen 5 yeraltı 
istasyonu bulunuyor. İkinci aşama olarak 
Narlıdere İstihkâm Alayı’na kadar olan 
bölümde yine 5 adet yeraltı istasyonu 
yapılacak. Güzergahın tamamının aç-kapa 
tünel şeklinde yapılması planlanıyor. 

yeni metro güzergahının 4,5 kilometrelik 
bölümünün uygulama projelerini 
hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, kalan 
4 kilometrelik bölümün zemin sondaj ve 
uygulama projeleri için gerçekleştirdiği 
ihaleyi sonuçlandırarak yer teslimini 
yaptı. İhale kapsamında 8,5 kilometrelik 
güzergahın tamamında fizibilite ve ÇED 
raporları da hazırlanacak.

 9 ayda tamamlanması planlanan işler 
kapsamında yüklenici firmadan, ilk üç 
ayda uygulama projeleri hazır olan 4,5 
kilometrelik Fahrettin Altay- Narlıdere 
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Suruç OvaSı Hayat BuluyOr

vasıtasıyla 60 m terfi ettirilerek 29.570 
m uzunluğunda 90 m3 kapasiteli ana 
iletim kanalından geçerek Suruç Tüneli’ne 
ulaşıyor.  Sonuç olarak, Suruç Ovası Fırat 
Nehri’nin suları ile hayat bulmaya devam 
ediyor.

Dünyanın 5. Büyük Sulama Tüneli

2014 yılında açılışı yapılan Suruç Tüneli, 
17.185 m uzunluğunda, 7 metre çapında 
tünel delme makinesiyle açılan, dünyanın 
ve Türkiye’nin en uzun sulama tüneli 
olma özelliğini taşıyor. Suruç Tüneli’nden 
geçen su 4,5 milyon m3 kapasiteli 
Taşbasan Depolaması’na, oradan da sağ 
ve sol ana kanallar vasıtasıyla bereketli 
Suruç topraklarına ulaşıyor.

Suruç Ovası’nda 950.970 dönüm zirai 
araziye su sağlayacak ve dünyanın en 
uzun 5. tüneli olan Suruç Tüneli ile 
ilk planda 54.500 dekar zirai araziye 
su verilecek. 2015 yılı sonuna kadar 
sulanacak alanın kademeli olarak 570 
bin dekara çıkarılması hedefleniyor. 

Suruç Ovası, dünyanın beşinci, 
Türkiye’nin de en uzun sulama 
tüneli olan Suruç Tüneli’yle suya 

kavuştu.

Daha önce açıklanan Suruç Ovası’na su 
verileceği müjdesi, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü’nün özverili çalışmaları 
neticesinde başarıya ulaştı ve Suruç 
Ovası, su ile buluştu. Türkiye’nin en 
önemli projesi Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen 

Suruc irrigation tunnel is the fifth around the world and 
longest in Turkey. Tunnel excavated by TBM technology is 
having length of 17185 m and diameter of 7 m.  

Suruc LowLand comeS to Life with 
water Project 

ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın da 
5’nci büyük sulama tüneli olan Suruç 
Tüneli’nden, Suruç Ovası’na adeta bir 
nehir akıyor. 

DSİ tarafından uygulamaya konulan Suruç 
Ovaları Sulaması Projesi ile 950 bin 970 
dönüm arazinin sulanması hedefleniyor. 
Bunun 570 bin dönümü de GAP Eylem 
planı kapsamında yer alıyor.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması’nda 526 
kotundan alınan su, p1 pompa istasyonu 
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Kartal-Kaynarca Metrosu’nun 
Tünel Çalışmalarında Sona Gelindi

burada bir tarihe tanıklık ediyoruz. 
Biliyorsunuz tünel diye bildiğimiz 
dünyanın ikinci metrosu, bizim de kısa 
metromuz tünel 1873’te başlamış, 
1876’da bitmiş. 

Restorasyon çalışmamamız sırasında 
oradaki sökülen panellerden birinin 
arkasında bir sigara kağıdı çıktı. Çok 
duygulanmıştım. Yani orada çalışan birisi 
bir iz bırakmak için onu oraya koymuş, 
emek vermiş. Sizler de burada bir emek 
veriyorsunuz. Bir iş yapıyorsunuz. Yıllar 
sonra belki bir asır sonra burada gayet 
normal metrolar işlerken milyonlarca 
insan bu şehirde yer altından ulaşım 
sistemlerini kullanırken sadece bizi 
hayırla yad edecekler ama bireysel olarak 
bilmeyecekler. Ben her birinizin emeğinize, 
İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Tarih 
bizi hayırla yad edecek bunu bilmekteyim. 
İnşallah sizlerle çektireceğimiz toplu 
fotoğrafı buradaki kaplamalardan bir 
tanesinin arkasına koyalım, yıllar sonra 
bir değişim düşünüldüğü zaman bizi de 
oraları görsünler.”

2012 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hizmete 
sokulan Anadolu yakasının ilk 
metrosu Kadıköy-Kartal metro 
hattının devamı olan Kartal-
Kaynarca metro tünelinin kazı 
çalışmalarında sona yaklaşıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, yerin 38 
metre aşağısına kazı alanına inerek 
metro inşaatını yakından inceledi ve 
basın mensuplarına bilgi verdi.

Kartal-Kaynarca line is an extension of Kadikoy-Kartal metro 
line opened to the public at 2012 by Istanbul Metropolitan 
Municipality. Kadir Topbas visited construction area and 
informed the press members about the project.

Kartal-Kaynarca Metro line is 
about to Finish

Göreve geldikleri günden bugüne 
68 milyar TL yatırım yaptıklarını 
kaydeden Başkan Topbaş, “İBB 

bütçesinde aslan payını ulaşıma ayırdık. 
Bu zaman kadar yaptığımız yatırımların 
32 milyar TL’sini de sadece ulaşıma 
ayırdık” diye konuştu.

İstanbul’da ilk metro çalışmalarının çok 
eskiye dayandığını ve bu çalışmaların 
zaman içerisinde bırakıldığını hatırlatan 
Başkan Topbaş, Tünel Metrosu ile ilgi 
bir anısını şöyle anlattı: “Sizler aslında 
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Her Yerde Metro Her Yere Metro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
belediye başkanlığı döneminde başlattığı 
yönetim anlayışını devam ettirerek bu 
zaman geldiklerini kaydeden Başkan 
Topbaş, “Türkiye’de hizmet anlayışını 
bütün kurumlarımızla yüreklerimize 
kadar hissediyoruz” diye konuştu. 
Başkan Topbaş şöyle devam etti: “Bir 
şehrin medeniyet ölçüsü o şehirde 
yaşayanların toplu taşıma araçlarını 
kullanma oranlarına bağlıdır. İstanbul’un 
alt yapısından, ulaşımına kadar sosyal 
dokuya kadar her alanda bugüne kadar 
68,5 milyar lira yatırım yaptık ve devam 
ediyoruz. Metrolar ciddi rakamlarla 
gerçekleşebiliyor. Kilometresine takriben 
50 milyon dolar derseniz, maliyetinin 
ne demek olduğunu rahat anlayabiliriz. 
Buna rağmen belediye olarak verilen 
kaynakları doğru kullanmak suretiyle ‘Her 
Yerde Metro, Her Yere Metro’ sloganıyla 
başladık. Gönlümüzden geçen şu, yapmış 
olduğumuz ulaşım master planlarındaki 
networkümüzle hangi sistemleri 
İstanbul’da birbirine entegre edersek, 
hangilerini geliştirirsek İstanbullu kaliteli, 
konforlu ulaşım sistemlerini kullanır hale 
gelir, bunu biliyoruz.”

105,6 milyon dolara mal olan yeni metro 
hattıyla birlikte Hacıosman’dan Tuzla’ya 
kesintisiz ulaşım sağlanacağını ifade eden 
Başkan Topbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“2019 yılında 400 kilometrelik raylı sisteme 
ulaşmayı hedefliyoruz. Istanbul’a kaliteli 
ve konforlu ulaşım sistemini halkımızla 
buluşturuyoruz. Gelecek planlarımızda her 
mahalleye yarım saat yürüme mesafesinde 
metro durağı yapmak yer alıyor. Buradaki 
Kaynarca durağı son hat değil. Bu hat 
Tuzla’ya kadar ulaşacak. Yıl sonunda 
bu metro istasyonuna vagonları indirip 
test sürüşlerinin yapılacağını hepbirlikte 
göreceğiz.”

İstanbul’da konforlu ulaşım için sadece 
metrolara yatırım yapmadıklarını anlatan 
Başkan Topbaş, deniz ulaşımına da yatırım 
yaparak deniz ve metro ulaşımını birbirine 
entergre ettiklerini ifade etti.
Yıl sonu itibariyle vagonların tünellere 
indirileceğini ve test sürüşlerinin 
başlayacağının altını çizen Başkan Topbaş, 
“Metroları son dönemde yapıldığı için 
en ileri teknolojileri kullanan, daha 
modern, daha kaliteli sistemler kazanıyor 
İstanbul. Bizden önce belki 100 yıl önce 
metro yapanlar oldu. Ama artık onlar 
eski model. Burası son model metrolar 

modern vagonlarla dolu, konfor, kalite, 
güvenlik açısından her yönüyle çok daha 
farklı bir sistem ortaya çıkmış olacak” diye 
konuştu.

Başkan Topbaş daha sonra yeni metro 
hattının haritasının önüne geçerek basın 
mensuplarına duraklar ve hat ile ilgili 
bilgiler verdi.

Program sonunda Başkan Topbaş basın 
mensupları ve metro inşaatında çalışan 
işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Anadolu 
Yakası’nın ilk metrosu olan Kadıköy-Kartal 
Metro tüneli kazı çalışmaları bittiğinde 
Kaynarca’ya uzanmış olacak. 2012 yılında 
açılan ve hat uzunluğu 21,7 kilometre 
olan Kadıköy-Kartal Metro tüneli 16 
yolcu istasyonuna sahip. Kartal-Kaynarca 
Metrosu’da hatta dahil olduğunda istasyon 
sayısı 19’a ulaşacak ve hattın uzunluğu 
26,5 kilometreye çıkacak.

2015 yılı sonu itibarıyla test sürüşlerine 
geçilmesi planlanan Kartal-Kaynarca 
metro hattı ile birlikte Kadıköy-Kaynarca 
arası tek seferde saatte 70 bin yolcu 
taşınabilecek. Yeni yapılacak metro hattıyla 
beraber Kadıköy-Kaynarca arası yolculuk 
süresi 38,5dakikaya inecek.
Kaynak: www.ibb.gov.tr
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AVRASYA TÜNELİ’NİN SON SEGMENTİ ÜRETİLDİ

BucA TÜNELİ’NDE IşIk GöRÜNDÜ 

Yapı Merkezi Prefabrikasyon grubu, 
İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş 
Projesi için son segmenti üretti. Bu 

kapsamda yapılan kapanış töreni, Yapı 
Merkezi çalışanlarının geniş katılımıyla 
10 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşti. 
Törende Yapı Merkezi Prefabrikasyon 
Genel Müdürü Fuat Hatipoğlu ve Yapı 

Yapi Merkezi prefabrication 
group produced the last 
segment piece for the 
Eurasia Tunnel. Closing 
ceremony was held on 
the 10th June 2015 with 
attendence of Yapi Merkezi 
employees.

Last segment Piece 
Produced for 
eurasia tunneL 

Izmir transmission line 
Kavaklidere-Buca-Bornova 
potable water project 
excavation works started 
from Bornova and Buca 
sides were completed in 20 
April 2015.

Buca tunneL 
excavation Works 
comPLeted

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

kapsamında, arıtılmış suyu İzmir içinde 
yapılacak olan ve hâlihazırda işletmede olan 
depolara ulaştırmak amacıyla “İzmir İletim 
Hattı 3. Kısım (Kavaklıdere-Buca-Bornova)” 
inşaatı devam ediyor. Projenin son ayağı 

pozisyonunda olan 1.900 m uzunluğundaki 
Buca Tüneli’nde, Bornova ve Buca tarafından 
ayrı ayrı başlatılan kazı çalışması 20.04.2015 
günü saat 16.00 itibariyle buluştu ve tünelde 
ışık göründü.

İş kapsamında 17 km uzunluğunda 1.200 mm 
ile 2.000 mm arasında değişen çapta çelik 

Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu’nun 
konuşmalarının ardından, Yapı Merkezi 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin 
Arıoğlu; emeği geçenler adına Fuat 
Hatipoğlu’na anı plaketi verdi. Son 
üretilen segment betonunun dökülmesi 
ile devam eden tören, Proje Müdürü 

Giray Arslan’ın 17 aylık segment üretimi 
ile ilgili yaptığı sunumla son buldu. 

2 Ocak 2014 tarihinde başlayan üretim, 
430 iş günü süresince ve 247.645 adam/
saatlik çalışma ile tamamlandı. Ayrıca 
bu süreçte 80.000 m3 beton işlendi 
ve 15.057 adet segment üretimi de 
gerçekleştirildi. 

boru döşenecek, 20.000 ton kapasiteli Bornova 
Deposu yapılacak, 1.900 m uzunluğunda Buca 
Tüneli açılacaktır. İş bütününde günümüz 
itibariyle %50’nin üzerinde fiziki gerçekleşme 
sağlandı. Proje ile İzmir İline 120 km 
mesafedeki Gördes Barajından yılda 59 milyon 
m³ içme suyu getirilmesi hedefleniyor. 
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Numerical SimulatioN for evaluatioN 
of GrouNd improvemeNt methodS iN 
dS-tBm tuNNeliNG iN SqueeziNG GrouNdS 

ABSTRACT
The main concern in using a shielded tunnel boring machine 
in deep rock tunnels with high stress is the possibility of 
the machine seizure in squeezing ground. There are some 
ground improvement methods that can be implemented 
to shielded TBM design in order to further increase their 
capability to cope with squeezing ground conditions. In this 
study, to realistically evaluate the possibility of machine 
seizure in squeezing grounds and the impact of ground 
improvement to prevent such possibility or reduce the risks, 
3D modeling of tunneling by a double shield TBM (DS-TBM) 
was performed. The combined results allow for estimation 
of the required thrust force to propel the machine forward 
in case of encountering squeezing grounds. The model will 
also for implementation of ground improvement methods to 
examine the possibility of avoiding machine jamming using 
such measures. 

R. HASAnpouR 

DepARTmenT of mining engineeRing,  
HACeTTepe univeRSiTy, AnkARA

J. RoSTAmi 

DepARTmenT of eneRgy AnD mineRAl engineeRing 
pennSylvAniA STATe univeRSiTy, uSA 

1 INTRODUCTION 
In order to face particular adverse tunneling conditions 
especially tunneling through squeezing grounds, new DS-TBM 
design has been developed in recent years. In new generation 
of DS-TBMs, the machine is equipped with extra facilities to 
treat the ground in front of the machine (through the shields 
and through the cutter-head). In addition, some ground 
improvement methods that can be implemented to shielded 
TBM design in order to further increase their capability to 
cope with squeezing ground conditions.

In this study, to realistically evaluate the possibility of 
machine seizure in squeezing grounds and the impact of 
ground improvement to prevent such possibility or reduce the 
risks, 3D finite difference simulation of a double shield TBM 
in squeezing ground by applying some improvement methods 
was performed. The results of the modeling include evaluation 
of ground improvement methods and lubrication mechanism 
by comparing the numerical results between the DS-TBM 
tunneling with and without applying improvement methods. 
Furthermore the combined results allow for estimation of 
the required thrust force when it was used different lubricant 
between rock and shield to propel the machine forward in 
case of encountering squeezing grounds. The model will also 
allow for implementation of ground improvement methods to 

Figure 1. a) Geometric dimensions of the numerical model of a DS-TBM b) Schematic modified 
of DS-TBM arrangements in squeezing rock (Zhao et al., 2012) 

examine the possibility of avoiding machine jamming using 
such measures. The results show the ground improvement 
methods can be very useful for preventing of shield jamming 
when shield is subjected to high stress from rock mass. 

2 NUMERICAL MODELING 
2.1 Assumptions and Considerations 
To analyze the stress-strain behavior of rock mass in a tunnel 
excavation with a double shield TBM, a comprehensive 3D 
model has been developed in FLAC3D so that all properties 
of the main DS-TBM components can be used as variables 
at each step of analyses. The 3D block model and relevant 
dimensions were selected and implemented, as shown in 
Figure 1a. The inner diameter of tunnel is specified to be 8.10 
m refer to studies from the Lyon-Turin Base Tunnel (Barla et 
al. , 2011). 

MAKALE-NUMERICAL.indd   68 27.07.2015   03:39:05



69Makale – Article

Mayıs - Haziran 2015 .  www.tuneldergisi.com 

Table 1. Rock mass parameters and Geometric dimensions for DS-TBM components

Table 2. Mechanical properties of DS-TBM components

Figure 2. Numerical model of tunneling with DS-TBM a) complete model b) discretization of model

Figure 1b shows the schematic modified view of the assumed 
DS-TBM arrangement in the case of squeezing rock. Additionally, 
discretization of numerical model of DS-TBM is shown in the 
discrete numerical model in Figure 2. Table 1 shows the main 
features of the DS-TBM to be considered in the modeling. 
The shield, segmental lining, and annular gap backfill were 
considered to behave as linear elastic material, with pertinent 
properties listed in Table 2. Excavation stages were exactly 
simulated with respect to a tunnel excavation by a DS-TBM.

In this study, the presence of water pressure and consolidation 
problems is not taken into account in the numerical modeling. 
Moreover, the in situ state of stress is assumed to vary linearly 
with depth and it represents the conditions along the Base 
Tunnel at depth of nearly 1000 m. The ratio between the 
horizontal and vertical stress components (σh/σv) in the rock 
mass is assumed to be K0=1. The rock mass parameters are 
shown in Table 1. The rock mass is assumed to follow a linear 
elastic and perfectly plastic behavior according to Mohr-
Coulomb failure criterion. 

The contact between cutter-head and rock mass as well 
between shields and rock mass has been modeled by using the 
interface elements on both tunnel and shield boundaries by 
considering the gap between them according to non-uniform 

overcut in the shielded TBM. Cross section of a front shield 
and the rear shield are illustrated in Figure 3. 

The numerical formulation used in this study is based on 
the large strain assumption. In modeling of the shield skin, 
the total weight of the TBM was applied by normal stress 
to the 45˚ invert area of shield which was in contact with 
tunnel invert (Ramoni and Anagnostou, 2010). Thrust force of 
cutter on the cutter-head is applied as normal stresses to the 
excavation face. 

2.2 Excavation Process 
The excavation stages and the total number of steps for the 
numerical model were simulated based on the construction 
design of cutter-head, front and rear shields for a double 
shield TBM. The total number of the solving steps depends 
on operation modes of the TBM in squeezing ground and 
advance rate. In this study, a total of 41 excavation steps were 
simulated consisting of the 1 initial undisturbed ground and 
40 excavation steps. Furthermore, the excavation stages for 
simulated model are defined as follows: 

I. In the first stage, initial in-situ stresses are implemented 
and correct distribution of stresses is applied to the rock mass 
model. 
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Figure 3. Cross section of a DS-TBM at the front shield and the rear shield (Zhao et al., 2012) 

II. In the second stage, tunnel boring starts, solving time set 
up with respect to advance rates, cutter-head is activated, the 
thrust force and TBM weight are applied to face and invert 
of tunnel respectively and are maintained for all stages of 
excavation. The contact analysis between the cutter-head and 
rock mass is performed in this stage. The maximum cutter-
head thrust force has been set to 17 MN for the given machine 
size based on data from Lyon–Turin Base Tunnel. 
III. In the third stage, front shield moves forward and is 
considered in the model. Numerical results are examined for 
evaluation of probable contact between the rock mass and 
front shield. Also, the entrapment risks are analyzed when 
contact occurs between the walls and shield. 
IV. In the fourth stage, rear shield with reduced diameter 
(compared to front shield by considering the conical shape 
of rear shield) is activated by considering the length of rear 
shield. Analysis of numerical results for this stage is the same 
as third stage.  
V. In the fifth stage, installation of the segmental linings is 
implemented inside the rear shield.
VI. In the sixth stage, the segmental ring is subjected to 
ground loading on the segments is assumed to start from the 
third segment behind the machine. Moreover, the injection 
of backfill into the annular space between rock mass and 
lining by using the soft grout is started. This also allows for 
simulation of pea gravel in other types of machine. 
VII. In the seventh stage, backfilling the annular space by 
hard grout is implemented.

The model is set up such that when a segment ring is extruded 
from the tail shield, the material property of the rear shield is 
replaced by the material property of soft filling for the annular 
space in the area of the first two segmental rings. It should 
be noted that in modeling of the lining, the joints between 
segments and adjacent rings are not considered. 

3 GROUND IMPROVEMENT 
Some ground improvement methods that are applied during 
tunnel excavation as well numerical analysis of them are 
given. The simulation results include evaluation of applying 
probe drilling and rock bolts in long deep tunnel. The results 
are compared with outcomes from a DS-TBM tunneling 
without applying improvement methods.

3.1 Grouting 

Grouting involves the process of injecting a material into the 

ground with the following two principal objectives:
- To reduce the permeability of the ground;
- To strengthen and stabilize the ground. 

In soft ground this leads to an increase in its ‘strength’ and in 
jointed rock in its ‘stiffness’. 
Grouting operations can be carried out either from the 
ground surface (or from within an adjacent shaft to the tunnel 
operation) or from within the tunnel construction itself. They 
can also be applied to locally stabilize the foundations of 
structures likely to be affected by the tunneling works in the 
form of settlements.  For tunnel grouting, the grouting holes 
are drilled ahead of the advancing tunnel in a pattern of 
diverging holes at an acute angle to the tunnel axis to form 
overlapping cones of treated ground (Chapman et al. , 2010). 

For tunneling with TBMs the holes can be drilled forward from 
the rear of the machine, to avoid affecting the cutter wheel, 
but direct grouting of the face through the cutter wheel is also 
possible. Grouting using a shield TBM can also be carried out 
through the shield, both towards the face and also radially. 
However, great care is needed as there is a risk of grouting-in 
the machine. In addition, grouting can be conducted radially 
through the lining to fill any voids. In particular in the case 
TBMs with a diameter of up to 4-5 meters, there will be 
limited space in the machine area and it will be necessary 
to have specially adapted drilling equipment. In the case of 
larger machines, the space in the machine area is better and 
adaptation of the equipment simpler (NFF, 2011). Figure 4 
shows some examples of grouting during tunnel construction. 
The possibility of varying the hole locations is different 
depending on the type of machine and diameter used. 
Normally, it will be easiest to adapt the drilling equipment in 
an open machine. In shielded machines, the space is smaller 
and it may be necessary to draw the collaring of the grouting 
holes slightly further back in the machine area. The retrofitting 
of equipment results in complex and inexpedient solutions.

Long TBM tunnels sometimes pass through the complex 
geological conditions particularly in case of deep tunnel. 
Geological predictions in deep tunnel are hard to make on the 
basis of surface observations. If the site conditions require, 
probe drill holes may be made at the face of the tunnel for 
certain length. In addition, it may often be necessary to drill 
probe holes in order to investigate the ground conditions 
ahead of the machine. It will also help in suggesting the 
strategy of tunneling. The drilling of the injection holes for 
the consolidation of the ground (probe drilling) immediately 
in front of the cutter head can no longer be done through 
the stator of the TBM with machines of large diameter. The 
only possibility is to drill the holes for the injection lances 
in a close pattern out of the cutter head itself. This requires 
small drills and drilling equipment, which also functions as 
injection lances. These represent no hindrance for boring with 
the TBM after the injection measures are complete, or catch up 
in the cutter head, which would tear out the rock again with 
the rotation. Very suitable tools for this purpose are extension 
tubes made of glass fiber reinforced plastic with a throwaway 
drilling head (Fig. 5). These extension tubes, only 50 cm long, 
can be excavated by the cutter discs (Maidl et al. , 2008).
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Figure 5. Positioning the drilling equipment for ground investigation or for drilling injection holes with a TBM (Maidl et al., 2008)

Figure 4. Examples of grouting tunnels during construction, a) from within a tunnel, b) using an adjacent tunnel [60], c) from the ground surface, d) from an adjacent shaft, or e) as protection to 
adjacent structures (Baker, 1982)

Injections through the cutter head are best carried out with 
relatively rapidly hardening artificial resins e.g. PU and Acrylic 
resins. The cutter head does not stick in this and the injected 
substances do not run down to the invert of the excavation 
area of the TBM. In some cases large fault zones may be 
difficult to drive through, and here one solution is to pre-grout 
these zones so as to increase stability. In such conditions, it 
may be necessary to use different grouts, depending on the 
local conditions (Chapman et al. , 2010). 

3.2 Ground Reinforcement 

There are three distinct types of ground reinforcement methods 
(Woodward, 2005) and (Whittaker et al. , 1990): rock dowels, 
rock bolts and rock anchors. Rock dowels are reinforcing 

elements with no installed tension. Rock bolts are reinforcing 
elements which are tensioned during installation. Anchors 
are reinforcing elements which are tensioned following 
installation and are of higher capacity and generally of greater 
length than rock bolts.

There are four generally accepted mechanisms by which 
rock reinforcement can improve the stability of the ground 
(Woodward, 2005).
a) By stabilizing individual blocks of material that may detach 
due to gravity in relatively competent and well-jointed rocks, 
by using rock bolts with an anchorage force capacity greater 
than the weight of the block

b) By using tensioned or untensioned bolts to maintain the 
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shear strength of the ground along discontinuities in weaker 
fractured ground conditions

c) By using fully grouted untensioned rock bolts in laminated 
or stratified rocks to preserve the inter-strata shear strength

d) By using tensioned rock bolts installed relatively quickly 
after excavation to improve the degree of confinement or the 
minor principal stress (this is normally perpendicular to the 
tunnel wall) in overstressed rocks.

Rock reinforcement alone is unlikely to be appropriate if 
(Woodward, 2005):
a) The support pressure required is greater than 600 kN/
m2;

b) The spacing of dominant discontinuities is greater than 
600 mm;

c) The rock strength is inadequate for anchorages;

d) The RQD is low or there are unfilled joints or high water 
flow.

4 NUMERICAL RESULTS 
Five reference points are selected on tunnel circumference 
as well as on shield boundaries for extracting the results 
of numerical analysis (Fig. 6). Since it may not be practical 
to present results for all of five points; therefore numerical 
results will be given for crown and spring-line of tunnel 
(points C and W). 

In this study, over boring that so-called overcut is defined as 
the gap between ground and front shield. Moreover, the overcut 
between ground and rear shield increases due to conical 
shape of shields with respect to shield thickness considered 
as 3 cm. The gap between rock mass and cutterhead is a few 
smaller than the front shield about 6 cm when crown overcut 
is 20 cm. 

Since the overcut is non-uniform for a cross section between 
ground and shields, hence we have different sizes of overcut 
at tunnel sectional boundaries, so that the overcut in the 
crown has the maximum value and over boring in the 
invert is minimum. Numerical analysis has been performed 
in accordance to this non-uniform overcut on TBM main 
components.

4.1  Effect of Probe Drilling 

For numerical analysis of ground improvement by probe 
drilling method, it is assumed that applying of method 
lead to increase at cohesion of ground at a certain radial 
distance around the tunnel. For this purpose, application of 
20 m holes with 10 m overlap was integrated into simulated 
model around tunnel. Furthermore, cohesion of rock mass was 
increased to 4 MPa for zones around probe drills with respect 
to length of holes (In the reference model, cohesion of ground 
is equal to 2 MPa). The results of analysis were compared with 
outcomes from reference model (model without applying any 
improvement method) to investigate how application of probe 
drilling method affects ground behavior around tunnel. 

In order to evaluation efficiency of probe drilling method 
in numerical investigations, the plastic zone around tunnel 

has been examined for two different conditions of tunnel 
excavation. As can be seen in the Figure 7, whereas the size 
of plastic zone is smaller for probe drilling state, the shear 
zone is created in the past (brown zone) on shields and with 
advancing of tunnel, the produced new shear zones (pink 
zones) upon the shields are negligible.  

Figure 6. Monitoring points on tunnel and shield circumference and relevant overcut

Figure 7. Plastic zones created around tunnel for two different simulated models

model with applied probe drilling

reference model
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Figure 8. Radial displacement of the ground at the tunnel spring-wall and contact forces for two numerical models

Figure 8 shows the longitudinal displacement of the ground at 
sidewall of tunnel for models with and without applying probe 
drilling method. In the case of model with applying improvement 
method, there is no contact between ground and shields at 
sidewall of tunnel. This means that contact forces along tunnel 
at sidewall of tunnel are zero. However closure of gap occurs 
between ground and front shield as well as between ground and 
rear shield when tunneling is bored without any improvement 
method. After closing the gaps, the ground starts to load the 
shields at sidewall in the model without applying grouting. 

Sectional contact pressure profile between ground and front 
shield as well as between ground and rear shield are extracted 
from numerical analysis results as shown in Figure 9. According 
to the Figure, the required thrust force to overcome frictional 
forces on machine main components for probe drilling model 
is smaller than reference model. The maximum required thrust 

force that is calculated on the front shield is 107.7 MN for 
model with applying ground improvement whereas this value 
was obtained 134.1 MN for reference model. The maximum 
total thrust force by the auxiliary thrust cylinders for probe 
drilling model is computed 124.7 rather than 151.1 MN for 
reference model. This means that for a DS-TBM, if maximum 
applied auxiliary thrust forces be 140 MN, machine will be 
seizure if probe drilling method is not used. 

Figure 10 shows the redistribution of ground pressure around 
segmental lining for both reference and grouted models. It is 
clearly seen from the Figure that grouting in the form of probe 
drilling results in a uniform distribution of ground pressures 
at boundary of lining. Moreover, pressures around lining in 
the model with applying probe drilling will be smaller than 
reference model.
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Figure 10. Ground pressure around segmental lining at different positions

4.2 Impact of Applying Rock Bolts 

Although rock bolts may be applied for improvement of 
ground, however the application of rock bolts in squeezing 
ground and in weak rocks for long deep tunnels with high in 
situ stress may not be effective. Before deciding on the use of 
reinforcement methods, rock mass properties and applicability 
of reinforcement in such grounds should be carefully evaluated 
by using lab or in situ tests. 

Evaluation impact of applying rock bolts for preventing of 
shield jamming and reduction of the ground pressure exerted 
on the segmental lining have been investigated by means of 
numerical studies. For this purpose, application of 10 m long 
rock bolts is simulated (Fig. 11). It should be noted that the 
rock bolt length is selected by considering plastic zone radius 

Figure 9. Sectional contact pressure profiles between ground and a) front shield b) rear shield
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Figure 11. Application of 10 m long rock bolts to the simulated model

Figure 12. Sectional a) contact pressure on rear shield and b) ground pressure around segmental 
lining

Figure 13. Required thrust forces versus friction coefficient for two stages of excavation

and about 2 times longer than it. Bolts spacing are 1 and 2.5 
m in the longitudinal and cross sectional respectively and 
applied in the form of staggered manner. 

The main idea for application of rock bolts is to help the 
surrounding rock mass to support itself. According to Figure 12, 
use of rock bolts for supporting of rock mass around shields 
are not effective. However, impact of rock bolts for decreasing 
the ground pressure around segmental linings is evident. It is 
supposed that the rock bolts can be installed from inside of 
rear shield by creating holes in the shield skin. 

4.3 Impact of Lubricatnts 

The high advance speeds attainable with a double shield TBM 
can be considered favorable if squeezing rock is expected. This 
advantage naturally only exists if the machine is constantly 
moving forward and not standing. The double shield TBM is, 
due to the machine concept with its long shield, in danger of 
jamming if it encounters squeezing rock. Lubrication systems 
on the shields can provide a low friction medium during the 
stroke as well as when pulling up the gripper shield.

In this study, for assessment of lubrication mechanism due 
to interaction between shield and ground, two stages of 
excavations including ongoing excavation and restart after 
a standstill are considered in the calculations. Skin friction 
coefficient for ongoing excavation stage is smaller than for 
restart after a standstill stage. During the excavation, TBM has 
to overcome sliding instead of static friction. In high contact 
pressures when shield is jamming, applying a pressurized 
lubricant such as bentonit, when shield is subjected to ground 
convergence pressure can reduce the friction and allow the 
shield to move forward. It is noted that skin friction coefficient 
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The use of lubricants to decrease the required thrust force as a 
function of skin friction coefficient during ongoing excavation 
and restarting machine after a standstill were examined in the 
simulation by using reduced shield-ground friction factors. The 
results show that the lubrication is very effective in preventing 
and overcoming shield jamming. Therefore it is recommended 
that a special emphasis should be given to incorporate a more 
efficient lubrication system on TBM shields. 
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during ongoing excavation so called sliding friction was 
taken to be μ = 0.15-0.30. Also skin friction coefficient during 
restart after a standstill named static friction is assumed that 
μ = 0.25-0.45 where the lower friction coefficient values aim 
to illustrate the positive effects of lubrication of the shield 
extrados by bentonit or other lubricants.

Numerical analysis has been performed for determination of 
required thrust force, Fr as a function of skin friction coefficient 
during ongoing excavation as well as for restarting TBM after a 
standstill. The result of analysis is illustrated in Figure 13.

Relating to rock mass properties, in-situ stresses and machine 
components, one or some of ground improvement methods with 
applying appropriate lubricant can be useful for preventing of 
TBM entrapments. 

5 CONCLUSIONS
The main emphasis of this study is on numerical analysis to 
allow for modeling the detailed configuration of the machine 
and its interaction with the intruding ground in a true 3D 
simulation. The simulation results have been examined at 
five reference points on the tunnel circumference along the 
tunnel or longitudinal displacement profile (LDP) as well as 
contact force profiles (LFP) on both front and rear shields. 
Also, maximum thrust force required to overcome friction and 
drive TBM forward is calculated. 

A comprehensive 3D modeling of excavation of tunnel by 
considering the DS-TBM main components was developed 
to allow for assessment of the ground shield interaction at 
various points along the shield. The numerical analysis was 
based on the finite difference method and FLAC3D commercial 
software was used to simulate the ground movements, 
tunnel convergence, the contact forces and ground pressures 
between the tunnel walls and the shields and between 
ground and segmental lining. To accurately model the ground 
behavior in this application, a full 3D model was created 
to account for the correct geometry of tunnel excavation 
relative to shield dimensions together with incorporating 
all stages of tunneling process. Moreover, the developed 3D 
model is capable of applying proper material and geometric 
characteristics to represent the shield, annular space, soft and 
hard backfill behind the segments, and segmental lining. 

The impact of ground improvement methods including probe 
drilling and ground improvement by using grouting techniques 
were simulated to see if such measures could reduce the 
magnitude of the ground convergence. Hence entrapment 
risks of TBM in potentially squeezing grounds could be 
reduced and machine jamming be prevented. The results 
proved that applying ground improvements in squeezing 
ground, where there is shield jamming risks, will significantly 
be effective in reducing the convergence, shield loading, 
and hence the required thrust for propelling the machine 
forward. The use of rock bolts for this purpose is not going to 
be effective since the reinforcement mechanisms of the rock 
bolts are appropriate for squeezing ground where large plastic 
deformation is anticipated. However, impact of rock bolts for 
decreasing the ground pressure around segmental linings on 
a temporary basis is evident. 
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İSKİ Galata-Cendere-Baltalİmanı atıKSu ProjeSİ 

Avrupa 1. Bölge 2012 Yılı 2. Kısım Tünel İnşaatı (Galata-Cendere-
Baltalimanı Tüneli) projesi İlci İnşaat-Özgün İnşaat iş ortaklığı 
tarafından yürütülüyor. Baltalimanı-Cendere ve Baltalimanı-

Galata hattı olmak üzere 2 etaptan oluşan projede ilk etap kazısı 
tamamlandı ve ikinci etabın kazısına 5 Haziran itibariyle başlandı.

İSKİ projesi; Sarıyer, Eyüp ve Kağıthane ilçelerinin atıksuların 7,5 m ve 
9,0 m çaplarındaki 2 adet şaft ile toplanıp Baltalimanı Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne ulaştırılması amacıyla yürütülüyor.  Şaftlardaki çalışmaların 

Galata-Cendere-Baltalimani tunnel project 
was granted to İlci-Ozgun Construction joint 
venture. Project is divided in two parts named 
Baltalimani-Cendere and Baltalimani-Galata. The 
first stage excavation works were completed and 
the second stage started on the 5th of June.

ISKI Galata-Cendere-
BaltalImanI WaSteWater 
ProjeCt

tamamlanıp hazır hale getirilmesinin ardından TBM ilk şafttan indirilmiş 
ve 4.250 m uzunluğundaki Baltalimanı-Cendere hattında kazısına 
başlamıştı. Aylık ortalama 460 m ile TBM 19 Nisan 2015 tarihinde ilk 
etap kazısını tamamlamıştı.

Projenin ikinci etabı olan 5270 m uzunluğundaki Baltalimanı-Galata 
Tüneli kazısı için TBM Baltalimanı şaftından indirilerek 5 Haziran 2015 
tarihi itibariyle kazıya başladı.

Atıksu projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki 2.130.000 kişiye hizmet 
verilecek. Tünelin maksimum debisi 693.000 m3/gün’dür. Proje ile 
Göktürk, Kemerburgaz ve Ayazağa’nın, Kağıthane Deresi sağ ve sol sahil 
kolektörleriyle toplanan atıksuları Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi’ne 
ulaştırılacak. Tünelin tamamı TBM yöntemiyle inşa ediliyor. 

Kaynak:www.trtavaz.com.tr

türKİye’nİn aSırlıK “mavİ rüyaSı” GerçeK oldu

Türkiye’nin GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı 
olan Konya Ovası projesi (KOP) kapsamında çalışmaları 
yürütülen Mavi Tünel ile Akdeniz’e dökülen sular, ovaya 

akmaya başladı. 

Göksu Havzası’ndaki suların, Bağbaşı, Bozkır ve Afşar 
barajlarında toplanarak Mavi Tünel vasıtasıyla Konya 
havzasına aktarılmasının amaçlandığı Mavi Tünel projesi’nde, 
ilk kez ovaya su verilmeye başlandı. Böylelikle Osmanlı 
padişahı II. Abdülhamid Han döneminde başlayan asırlık rüya 
gerçekleşmiş oldu. Konya Ovaları Projeleri’nin (KOP) en önemli 

Turkey’s second biggest irrigation project after 
Southeastern Anatolia Project, Konya lowland 
project (Blue Tunnel) has been completed.

Century’S ProjeCt “Blue 
dream” HaS Been ComPleted

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 aktarılacak. Bu su ile 
hem Konya Ovası’nın yeraltı suyu desteklenecek hem de nihai 
sulama alanı olan 223.410 hektarlık tarım alanının sulama 
suyu desteklenecek. 
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Kabataş-MecidiyeKöy arası 2018’de 
Metroyla 9 daKiKa

Darphane, Beşiktaş, Kabataş 
istasyonlarından oluşacak hattın 455 
milyon dolara mal olacağını ve saatte 
tek yönde 70 bin yolcu taşıyacağını 
anlatan Başkan Topbaş, bu metronun da 
diğerleri gibi makinist olmadan çalışacak 

7 kilometrelik 3 istasyonlu Kabataş-
Mecidiyeköy Metro Hattı’nın 
temeli, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katıldığı törenle gerçekleştirildi. 
Mecidiyeköy’de düzenlenen törende 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, 
11 yılda İstanbul’a 68,5 milyar 
lira yatırım yaptıklarını belirterek, 
2004 yılında 45,1 kilometre olan 
raylı sistem ağını 146 kilometreye 
çıkardıklarını söyledi.

7 kilometrelik 3 istasyonlu Mecidiyeköy-
Kabataş Metrosu’nun Mahmutbey-
Mecidiyeköy Metrosu’nun devamı 

olduğunu belirten Kadir Topbaş, böylece 
Mecidiyeköy-Kabataş arasının 9 dakikaya 
ineceğini söyledi. Mahmutbey’e uzanan 

Kabatas-Mecidiyekoy metro line having a length of 7 kilometers 
and 3 stations, ground breaking ceremony held with attendance 
of Istanbul Metropolitan Municipality President Kadir Topbas. 
President Kadir Topbas stated that they invested 68.5 billion 
Turkish liras in 11 years period and extended the railway systems 
from 45.1 to 146 kilometers.

Kabatas-MecidiyeKoy Metro Line 

hattın 2017’de tamamlanacağını, bu 
hattın ise 2018 yılının ortalarında 
hizmete alınacağını anlatan Başkan 
Topbaş, “Böylece İstanbul’un en yoğun 
hareketliliğin yaşandığı bölgede 18 
istasyonlu 24,5 kilometrelik dev bir 
metro hattının olacak” dedi.
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kadar teknolojik olduğunu söyledi. 
Her mahalleye en fazla yarım saat 
yürüme mesafesinde metro istasyonu 
planladıklarını vurgulayan Topbaş, 
“Bakın makinistsiz çalışabilen akıllı 
metrolardan bahsediyoruz. Dünyada 
İstanbul ile birlikte sadece birkaç şehir 
bunu yapıyor” dedi.

Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nın 
devamı olan hattın tamamlanmasıyla 
günlük 700 bin kişinin bu metroyu 
kullanabileceğini ifade eden Topbaş, 
bütün toplu ulaşım araçlarını birbirine 
bağlantılı hale getirdiklerini söyledi. 
İstanbul’u metrolarla yeraltından da 
birbirine bağladıklarını kaydeden Topbaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü;

Metro 3 yılda bitirilecek

“Birileri Bolu Tüneli yaptı, 17 yıl sürdü, biz 
bitirdik. İnşallah 3 yıl sonra 2018 yılının 
ortalarında bu metro hizmete girecek, 
kullanabileceksiniz. Mecidiyeköy-
Mahmutbey hattını da Bahçeşehir’e 
kadar uzatıyoruz. 24,5 kilometrelik bu iki 

metronun bize toplam maliyeti 2 milyar 
810 milyon lira. Bunu belediye olarak 
biz yapıyoruz. Devlete de borcumuz yok. 
Belediye başkanı olarak Hazine garantisi 
olmadan başkan imzası olarak benim 
imzamla istediğimiz krediyi bulabiliriz. 
Yani Kadir Abinizin imzası yetiyor. 
Birileri gitse, noteri de götürsünler o 
belediyelerine kredi alamazlar. 4 milyar 
liraya yakın Avrupa Yatırım Bankası’ndan 
bu şekilde kredi aldık. Borçlarımızı 
bütçemizin yüzde 2,5’u ile ödüyoruz. 
Sıkıntımız yok, kaynaklarımız yeterli. 
Hamdolsun İstanbul böyle bir ekonomik 
güçte.”

Her yerde metro her yere metro 
anlayışıyla İstanbul’un altını demir 
ağlarla ördüklerini vurgulayan 
Topbaş, temeli atılan metro hattının 
İstanbul’a ve Şişli ve Beşiktaş’a hayırlı 
olmasını diledi. Konuşmasının ardından 
çocuklarla birlikte butona basarak temel 
atma töreni gerçekleştiren Kadir Topbaş, 
arkasındaki panodan yapımı devam 
eden ve projelendirilen metro hatlarını 
göstererek, “Birileri 2019’a kadar 400 

kilometre metroyu nasıl yapacaklar 
diyorlar. İnşallah 400 kilometreyi de 
geçeceğiz” dedi.

Mecidiyeköy-Kabataş Metrosu ile tam 
entegrasyon sağlanacak

Hat işletmeye alındığında 5 noktada 
hatlar birbirine bağlanacak.

 Kabataş-Taksim Funiküler Hattı 
ve Eminönü-Kabataş Tramvayı ile 
Kabataş’ta,

 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile 
Mecidiyeköy’de,

 Topkapı- Sultançiftliği Hattı ile 
Karadeniz Mahallesinde (Metris Bölgesi)

 Otogar-Bağcılar-Başakşehir Hattı ile 
Mahmutbey’de

 Rumeli Hisarüstü Hattı ile Levent’te 
Entegrasyonu sağlanmış olacak.

 Kabataş ve Beşiktaş İstasyonlarında, 
Deniz Hatları ile entegrasyon olacak.

 2019 yılında Halkalı Toplu Konutlar-
Altınşehir-Bahçeşehir Hattı ile birleşecek. 
İstanbul Metrosu’nun can damarlarından 
biri haline gelecek. 
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Crossrail’s tunnelling marathon under London is 
now complete. Crossrail tunnelling began in May 
2012 and ended at Farringdon with the arrival of 
tunnelling machine Victoria. Over the last three years, 
eight 1,000 tonne tunnelling machines have bored 
42km or 26 miles of new 6.2 diameter rail tunnels 
under London. Crossrail tunnelling ended on 26 May 
2015 when TBM Victoria completed her journey.

End of Crossrail TunnElling

Londra altında süren Crossrail tünelcilik çalışmaları an itibari 

ile sona ermiş durumda. Crossrail tünelcilik çalışmaları Victoria 

isimli tünel açma makinesinin Mayıs 2012 ayında Farringdon 

İstasyonu’na ulaşması ile başlamıştı. Son 3 yıl içerisinde sekiz adet 1000 

ton ağırlığındaki tünel açma makinesi Londra şehrinin altında 42 km 

uzunluğunda ve 6,2 m çapındaki tünellerin açılmasını tamamladı.

Kendini işine adamış olan ekipler 24 saat boyunca Avrupa’nın en büyük 
tünelcilik faaliyetlerini var olan hatların revize edilmesi ve Londra’nın 
merkezi ile Docklands’a yeni istasyonların yapılması için çalışmaya 
devam ediyorlar.

Victoria ismi verilen tünel açma makinesi, Crossrail Farringdon 
İstasyonu’na 23 Mayıs sabah saat 05:30 itibari ile vararak çalışmalarını 
tamamlamıştır. Kraliçe Victoria’nın yeni nesil raylı sistemlerin yapım 
işlerini ön gördüğünden dolayı bu tünel açma makinesine Victoria ismi 
verilmiştir. Victoria; Farringdon İstayonu dahilinde Crossrail Projesi’nin 
geriye kalan kısmının kazısını tamamlamış ve bütün tünellerin 
birbirine bağlanmasını sağlamıştır. Victoria’nın 26 Mayıs 2015 tarihi ile 
kazılarını bitirmesi üzerine Crossrail Projesi’nin tünelcilik faaliyetleri 
tamamlanmıştır.

Farringdon İstasyonu; Londra’nın merkezi, Docklands ve güneydoğu 
Londra’da inşa edilen 10 yeni Crossrail istasyonundan biridir. Bu yeni 
istasyon Londra Metrosu ve Thameslink ile aktarmalı olarak çalışacak. 
Farringdon, Crossrail projesi içerisinde 350 m ile en uzun platforma 
sahip olacak ve Farringdon ile Barbican Tube istasyonlarına bağlantı 
sağlayacaktır.
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CrossraIl TünelCilik ÇalIşmalarI 
TamamlandI
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Crossrail çalışmaları 2009 yılında Canary Wharf’ta başlamış olup, şu 
an toplam inşaatın %65’i tamamlanmıştır. Londra merkezine doğru 
yolculuk ise 2018 yılında başlayacaktır. Crossrail programı çerçevesinde 
yaklaşık olarak 70 milyon çalışma saati tamamlanmıştır.

Sayılarla Crossrail Tünelcilik Faaliyetleri

Çift tüp olarak tasarlanan Crossrail Projesi’nde tünelcilik faaliyetleri 5 
farklı bölgede yürütülüyor. Bu çalışma bölgeleri aşağıda verilmiştir.

 Royal Oak ve Farringdon arası yaklaşık 6,8 km 
 Limmo ve Farringdon arası yaklaşık 8,3 km
 Pudding Mill Lane ve Stepney Green arası yaklaşık 2,7 km
 Limmo ve Victoria Dock Portal arası (G- çalışması) yaklaşık 0,9 km
 Plumstead ve North Woolwich (H-çalışması) yaklaşık 2,9 km

Royal Oak ve Farringdon arasındaki tünelcilik çalışmaları sırasında 
tünel açma makineleri herhangi bir istasyon veya kuyuda bekleme 
yapmamışlardır. Batıda Phyllis ve Ada isimli TBM’ler Royal Oak 
kuyusundan Farringdon yönünde kazıya başlamış ve ilk olarak hat 
tünelleri açılmıştır. Ardından hat tünelleri genişletilerek istasyon 
tünelleri yapılmıştır. Buradaki tünel açma makineleri Paddington, Bond 
Street, Tottenham Court Road ve Farringdon istasyonlarında durmadan 
kazıya devam etmişlerdir. Doğuda ise, Dockland ile Farringdon 

arasında ilk olarak istasyon tünelleri kazıları yapılmış ve TBM’ler 
bu istasyonlarda kaydırılarak tekrar kazıya başlamaları sağlanmıştır. 
Liverpool Caddesi İstasyonu yakınlarında bulunan Finsbury Circus 
bölgesindeki 42 metrelik derinlik, kazılardaki en derin yerdir. Pudding 
Mill Lane ve Stepney Green arasında yapılan kazı çalışmalarında 16 
Nisan 2014 tarihinde Ellie isimli TBM 72 m/gün kazı yapmıştır. Bütün 
kazı çalışmalarının ortalaması ise 38 m/gün olarak belirlenmiştir.

Crossrail tünellerinde toplamda 200.000 adet betonarme segment 
yerleştirilmiştir. Her bir halkanın ağırlığı 3,4 tondur. Bir halka toplamda 
7 segment ve 1 kilit taşından oluşmaktadır. Batı tünellerinde kullanılan 
segmentler (Westbourne Park ile Farringdon arası) Londra’nın batısında 
bulunan Old Oak Common’da üretilmiştir. Doğu (Docklands ile 
Farringdon) ve Thames tünellerinde (Plumstead ile Woolwich arası) 
kullanılan segmentler ise sırasıyla Clatham, Kent ile İrlanda’da 
üretilmiştir. Chatham’da üretilen 110.000 segment aşırı maliyetli 
kamyon taşımacılığından sakınılarak gemilerle Londra’ya ulaştırılmıştır. 
Old Oak Common’da ise toplamda 75.000 adet segment üretimi 
yapılmıştır.

Güzergah boyunca jeolojik birimler;

 Royal Oak ve Farringdon arasında- Lambeth grubu ve ağırlıklı olarak 
Londra kili
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 Docklands ve Farringdon arasında- Lambeth grubu, Londra kili ve 
Thanet kumu

 Plumstead ve North Woolwich arasında Thanet kumu ve tebeşir taşı

Güzergah üzerinde Royal Oak, Pudding Mill Lane, North Woolwich, 
Victoria Dock ve Plumstead bölgelerinde olmak üzere 5 adet giriş 
yapısı (portal) inşa edilmiştir.

Crossrail Tünel Açma Makineleri

Crossrail projesinde kullanılan 8 adet tünel açma makinesi 
Herrenknecht tarafından Almanya’da üretilmiş olup, montajların 
yapılacağı yer olan Birleşik Krallığa gemiler ile ulaştırılmıştır.

Bu makinelerden 6 tanesi pasa basınçlı (EPB) tünel açma makinesi 
olup, Londra kili, kum ve çakıl zemin yapısında kazı yapmıştır. 
Her birinin ağırlığı 980 ton olan bu makineler 148 m uzunluğa 
sahiptir. 

Makinelerin iki tanesi ise (Mary ve Sophia) çamur basınçlı (Slurry) 
tünel açma makinesi olarak tasarlanmıştır. Bu makineler güneydoğu 
Londra’da Thames Nehri’nin altında flint ve ıslak tebeşirtaşı jeolojik 
yapılarında kazı yapmıştır.

Victoria ve Elizabeth TBM’leri sökülecektir. 130 m uzunluğundaki 
back-up üniteleri Stepney Green kuyusundan dışarıya alınacak 

ve üretici Herrenknecht’e ileriki projelerde kullanılacak şekilde 
revize edilmesi için gönderilecektir. Kesici kafa ise parçalar halinde 
Farringdon’da bulunan kuyudan dışarıya alınacaktır. Makinelerin 
ön kalkanları ise tünel içerisinde bırakılacak ve 2018 yılında metro 
hizmete alındıktan sonra Crossrail trenleri bu parçaların içinden 
geçerek yolculuk yapacaklardır.

Phyllis ve Ada isimli tünel açma makinelerinin 130 m uzunluğundaki 
back-up üniteleri Fisher Street kuyusundan dışarıya alınacak ve bu 
makinelerin ön kısımları ile kesici kafaları Farringdon istasyonunun 
30 m altında bırakılacaktır.

Mary, Sophia, Jessica ve Ellie isimli TBM’lerin ise sökümleri yapılacak 
ve üretici Herrenknecht firmasına ileriki projelerde kullanılmak 
üzere revize edilmesi için gönderilecektir.

Crossrail Projesi’nde TBM’ler İsimlerini Nerden Aldılar

 Phyllis: Phyllis Pearsall, London A-Z çalışmasını hazırlayan kişi
 Ada: Ada Lovelace, Dünya’nın ilk bilgisayar programcısı
 Victoria: Kraliçe Victoria
 Elizabeth: Kraliçe 2. Elizabeth
 Mary: Mary Brunel, Ünlü demiryolu mühendisi Isambard Kingdom 

Brunel’in eşi
 Sophia: Sophia Brunel, Thames nehrinin altında ilk tünelcilik 

çalışmasını yürüten Marc Isambard Brunel’in eşi.
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Pasa Malzemesi

Crossrail projesinde çalışan 8 adet tünel açma makinesi 3,4 milyon ton 
pasa çıkartmıştır. Toplam proje çerçevesinde elde edilecek pasa ise 7 
milyon ton civarındadır. Pasanın % 98’i geri dönüştürülecektir.

Kuşları Koruma Derneği (RSPB) ile yapılan bir anlaşma doğrultusunda 
şehir merkezinin derinliklerinden çıkartılan 3 milyon ton pasa Essex 
Wallasea’de bulunan Londra’nın yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir doğal 
koruma alanı yapımında kullanılacaktır.

Batı tünellerinden elde edilen pasa Wallasea’ye gönderilmeden 
önce demiryolu taşımacılığı ile Westbourne Park’tan Northfleet’e 
gönderilmiştir. Bu iki transfer noktası arasında bir gün içersinde azami 
olarak 5 defa gidiş geliş yapılmıştır. Doğu tünellerinden elde edilen 
pasa ise direkt olarak Cannin Town yakınlarında bulunan Instone 
Wharf’tan Wallasea çalışma alanına gemiler ile taşınmıştır. Toplamda 
5 adet gemi Crossrail projesinde çıkartılan pasayı Wallasea adasına 
taşımak için görevlendirilmiştir. 3 milyon ton kazı malzemesinin 
taşınması 1528 tur gemi transferi sayesinde olmuştur.

İngiltere Başbakanı ve Londra Belediye Başkanı Kutlama Törenine 
Katıldılar

İngiltere Başbakanı David Cameron ve Londra Belediye Başkanı Boris 
Johnson başkentin 40 metre altında 14,8 milyar pound değerindeki 
doğu-batı yönünde konumlandıran projenin tamamlanmasını 
kutladılar.

David Cameron proje hakkında şu sözleri dile getirdi; “Crossrail Projesi 
Londra’da çalışan insanların hayat standardını yükseltecektir ve bu 
çalışma bizim uzun vadede düşündüğümüz daha güçlü bir ekonomi 
kurmamıza, iş imkanlarının artmasına ve pazarın büyümesine yardım 
edecektir.”.

İnşaat çalışmaları on adet yeni istasyonda ve Paddington’un batısı 
ile Statford’un doğusunda ise yeryüzünde devam etmektedir. Yaklaşık 
olarak 10.000 kişi bu projede çalışmalara devam etmektedir.

2018 yılı itibarı ile Farringdon, Londra metrosuna ve uzatılmış ve 
yenilenmiş haliyle Thameslink hattına ile bağlantılı olması sebebiyle 
Birleşik Krallığın en yoğun aktarma istasyonlarından biri haline 
gelecektir. Bu yeni aktarma istasyonu sayesinde yolcular Londra ve 
Güneydoğu ile hızlı bir şekilde bağlantı sağlayabileceklerdir. Ayrıca bu 
çalışma sonrası Londra’nın beş adet havaalanından üçüne bağlantı ve 
St. Pancras bölgesinden uluslararası tren hizmetine erişim sağlanmış 
olacaktır. Yolcular aynı zamanda Tottenham Court Caddesi’ne üç dakika 
içerisinde, Heatrow Havaalanı’na otuz dakikada ve Canary Wharf’a ise 
dokuz dakika içinde hızlı bir şekilde ulaşacaktır.

Crossrail Projesi ile Londra’nın raylı sistem kapasitesi %10 arttırılacaktır. 
40 adet istasyonu ile çalışacak olan bu proje sayesinde batıda Reading 
ve Heatrow ve doğuda Shenfield ve Abbey Wood arasında bağlantı 
tamamlanacaktır. Crossrail Projesi’nin Aralık 2018 itibari ile çalışmaya 
başlaması planlanmaktadır. 200 milyon yolcunun her yıl Crossrail ile 
seyahat edeceği tahmin edilmektedir.

Londra Belediye Başkanı Boris Johnson; “Bu çalışma Londra için çok 
büyük bir adımdır, bu sayede insanlar şehrin içerisinde daha hızlı 
hareket edebileceklerdir. Crossrail Projesi şu andan itibaren onbinlerce 

iş imkanı oluşturmuş ve binlerce insanın tecrübe kazanmasına neden 
olmuştur. Bu çalışma ülkemizin iyi mühendisliğinin bir göstergesidir 
ve ileride Crossrail Projesi’nin 2. etabını hazırlayacaktır.” şeklinde 
konuştu.

Crossrail Yönetim Kurulu Başkanı Terry Morgen; “Crossrail Projesi 
Londra ulaşım ağına eklenen en önemli parçalardan biri olup, Birleşik 
Krallık’ta süregelen en ilham verici projedir. Crossrail tünelcilik 
faaliyetlerinin tamamlanması gerçekten bizim için çok büyük bir 
başarıdır. Projenin tamamlanmasında en büyük rol ise Londra şehrinin 
desteği ve bağlılığı ile projede çalışan herkesin yardımları sayesinde 
olmuştur”. 
Uzun dönem ekonomik kalkınma çalışmaları doğrultusunda Hükümet 
crossrail projesine rekor seviyede yatırım yapmıştır. 2014 ve 2019 yılları 
arasında Birleşik Krallığın raylı sistemlerinin bakımına ve geliştirilmesine 
38 milyar pound civarında bir yatırım yapmayı planlamaktadır. Aynı 
zamanda iş imkanı sağlamak, ticaret imkanlarını arttırmak ve yolcular 
için daha iyi bir seyahat sağlamak için çalışmaktadır.

Crossrail projesinde bu güne kadar kayıt edilen önemli olaylar şu 
şekildedir:

 Crossrail inşaat çalışmalarının 15 Mayıs 2009 tarihinde Canary 
Wharf’tan başlatılması

 Mayıs 2012 tarihi ile ilk tünel açma makinesi kazıyı tamamladı. Şu 
an Londra’da 42 kilometre tünel kazısı tamamlanmış bulunmaktadır. 
Crossrail projesi dahilinde çalışan 8 adet tünel açma makinesi 
çalışmalarını tamamlamıştır. 

 Ayrıca 13,5 kilometre uzunluğunda yolcu, platform ve servis tünelleri 
çalışmaları püskürtme beton kaplama tekniği ile yapılmıştır. 

 Londra Ulaşım tarafından tren katarlarının ve depo alanının işletimi 
Bombardier Transportation firmasına ve hattın trenlerinin çalışması ise 
MTR Corporation firmasına verilmiştir. 

 Yeryüzü işlerinin tamamı Network Rail firmasına bırakılmış ve şu an 
üçte biri tamamlanmıştır.

 40 istasyonun her biri platformdan cadde seviyesine erişim sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. 

 450’nin üzerinde stajer Crossrail Projesi’nde çalışma imkanı 
sağlamıştır. 8.000’in üzerinde birey Ilford’da bulunan ve 2011 yılında 
açılan Crossrail Tünelcilik ve Yeraltı İnşaatı Akademisi’nde eğitime 
alınmıştır. 

 İstasyonların ve şantiye alanlarının etrafında brüt olarak 275000 
metrekare üzerinde alan ticari, yerleşim ve satış yeri olarak 
planlanmaktadır. Bond Caddesi (Davies Caddesi), 101 Moorgate, Fisher 
Caddesi ve Tottenham Court istasyonu etrafında bulunan 90.000 
metrekare üzerindeki alan için planlama izinleri şimdiden alınmıştır.

 Kültür Hattı isimli bir program Crossrail Projesi’nin Londra 
merkezindeki istasyonlar için Dünya’nın başlıca sanat galerileri ile 
birlikte tasarlanmaktadır. Bu tarz çalışmalar için yaklaşık olarak %50 
destek sağlanmaktadır. 
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AntAlyA KüçüK AKsu BArAjı ve AKsu 
Çayındaki Çalışmalar incelendi 

ardıÇtepe Barajı’nda derivasyon 
işlemi GerÇekleştirildi

için 44,4 hm³/yıl içmesuyu temin edilecek ve 1,2  MW kurulu güç ile 9,05 
GWh/yıl enerji üretimi sağlanacak. 

Ayrıca, Antalya ili sınırları içinde bulunan Kurşunlu Şelalesine kritik 
kurak aylarda belli miktarda (0,120 m3/s) su takviyesi yapılması da 
projenin amaçları arasında.İnşaat çalışmalarında baraj ulaşım yolu yapım 
çalışması, derivasyon tüneli giriş portal kazısı ve destekleme sistemi 
devam ediyor. 

Küçük Aksu Barajı inşaatında fiziki gerçekleşme oranı  % 14,8 seviyesinde.
Baraj tamamlandığında dekar başına 2015 birim fiyatları ile 867 TL gelir 
artışı, ülkemiz ekonomisine yıllık 2015 birim fiyatları ile 38 234 700 TL 
katkı yaparak 5290 kişiye istihdam alanı sağlaması hedefleniyor. 

DSİ 13. (Antalya) Bölge Müdürü Turkay Özgür, Bölge Müdür 
Yardımcısı Özhan Erdanışman, şube müdürleri ve kontrollük 
teşkilatı ile Aksu ilçesinde yapımı devam eden Küçük Aksu Barajı 

inşaatını ve Aksu Çayı ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Aksu Çayı Taşkın Koruma Islah Projesi ile Aksu İlçesi, civar köyleri, tarım 
arazileri ve turizm alanlarının taşkınlardan korunmasını sağlayarak, Aksu 
Çayının denize mansaplanması sağlanacak. Aksu Çayında, yan kollarıyla 
birlikte 70 km’lik kısımda sedde, taş tahkimat ve dere ıslah çalışması 
yapılıyor. 

Küçük Aksu Barajı
Küçük Aksu Barajı tamamlandığında Antalya İli Gebiz Beldesi ile 
Hacıosmanlar, Akçapınar ve Çatallar Köylerine ait 44.100 dekar  tarım 
arazisinin sulanması, Gebiz Beldesi ile çevre köyler ve turizm tesisleri 

Construction works are continuing on 
derivation tunnel portal excavation 
and road construction. Almost 15% of 
Kucuk Aksu Dam construction works was 
finished.

AntAlyA KucuK AKsu DAm 
AnD AKsu streAm 

Ardictepe dam completed around 78%. 
Excavation and injection works was completed 
in 374 meters derivation tunnel. Spillway 
construction, cut-off excavation and body 
injection works were completed as well. 

DerivAtion WorKs Are 
completeD in ArDictepe DAm

DSİ 25.(Balıkesir) Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahası içinde yer 
alan ve sulama maksatlı yapılan  Ardıçtepe Baraj inşaatının fiziki 
gerçekleşmesi %78 seviyesine ulaştı. 374 metre uzunluğundaki  

tünel inşaatı ve tünel enjeksiyon işleri tamamlanarak derivasyon 
işlemi gerçekleştirilen baraj inşaatında dolusavak imalatı, cut-off kazısı 
tamamlandı ve gövde enjeksiyon çalışmaları bitirildi.

Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu gövde tipine sahip barajın temelden gövde 
yüksekliği 49,50 metre, göl hacmi  27,35  milyon metreküptür. Gövde 
dolgusu inşaatının % 95 seviyesine ulaştığı Balıkesir Ardıçtepe Barajında 
2 Aralık 2015 tarihinde inşaat çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. 
Baraj inşaatının tamamlanması ile İvrindi Gökçeyazı ovalarında 36 bin 
620 dekar alanın sulanması için gerekli olan su depolanacak. 
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İzmİr’de metro Şantİyelerİ  
Parka dönüŞüyor 

Izmir Metropolitan Municipality 
intended to convert two metro 
construction areas to modern 
parks. They regenerated Kadinlar 
Birligi Parki at Goztepe and now 
working on Hifzisihha.

İzmir metro Line 
ConstruCtion AreAs Are 
Converted into PArks

İnönü Caddesi üzerindeki iki eski metro 
şantiyesini modern parklara dönüştürmeyi 
hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

Göztepe’deki Kadınlar Birliği Parkı’na yeniden 
hayat verdi. Şimdi sırada Hıfzısıhha var.

İzmirlilerin nefes aldığı, dinlenme ve 
eğlenme ihtiyaçlarını karşıladığı yeşil 
alanları çoğaltmak hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnönü 
Caddesi üzerinde bulunan iki eski metro 
şantiyesine yeniden hayat veriyor. 
 
Göztepe Metro İstasyonu karşısında bulunan 
‘Kadınlar Birliği Parkı’nı baştan aşağıya 
yenileyerek kullanıma sunan Büyükşehir 
Belediyesi, Hıfzıssıhha eski metro şantiye 
alanını da modern bir parka dönüştürecek 
tasarımları tamamlayarak çalışmalara 
başladı.

9 Türde 813 Bitki

Üçyol-Üçkuyular inşaat çalışmaları sırasında 
çalışma alanında kalan Göztepe Metro 
İstasyonu karşısındaki Kadınlar Birliği Parkı 

için toplam bin 500 metrekare yeşil alanda 
düzenleme yapıldı. Alana çocuk oyun grubu 
ve kondisyon aleti yerleştirildi, otomatik 
sulama tesisatı döşenerek süs eriği, süs 
elması, abelya, parlak kartopu, gold taflan, 
ateş dikeni, ligustrum, lavanta ve sosyete 
sarımsağı türlerinden oluşan toplam 813 
adet bitki dikildi. 900 metrekarelik bölümde 
çim zemin uygulandı. Metro çalışmaları 
sırasında zarar görmemesi için kaldırılan 
kadın heykelleri, tadilatı yapılarak park 
girişine isim tabelası ile birlikte yerleştirildi. 
 
Rengarenk Olacak

Öte yandan yine İnönü Caddesi üzerinde 
yer alan Hıfzıssıhha eski metro şantiye 
alanı da modern bir alanına dönüştürülüyor.  
Bu kapsamda tasarım çalışmaları 
tamamlanan yaklaşık  bin 200 metrekarelik 
alanda uygulama çalışmalarına başlandı. 
Çevre sakinlerinin ihtiyacı düşünülerek 
oluşturulacak oturma-dinlenme mekanları 
ile yenilenecek bitkisel doku, İzmirlilerin 
yoğun trafik güzergahında soluklanacağı 
yeni bir çekim merkezi oluşturacak. 

Kaynak: www.izmir.bel.tr
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Trans anadolu doğal Gaz Boru 
HaTTı (TanaP) Projesi

imzalandığı TANAP, Azerbaycan Şah 
Deniz-2 sahası ve ilave kaynaklardan 
gerçekleştirilecek doğal gaz tedariği ile 
Türkiye ve Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliği 
ve çeşitliliğine büyük katkı sağlayacaktır.

TANAP, Türkiye’nin Gürcistan sınırında 
Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden 
başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, 
Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, 
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, 
Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ 
ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek 
ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala 
ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa 
ülkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan 
TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. 
Hattın Türkiye içi çıkış noktaları ise Eskişehir 
ve Trakya bölgesi olacaktır. 

TANAP Projesi kapsamında ilk gaz akışı 
2018’de gerçekleşecek olup, başlangıç için 
yıllık 16 milyar metreküp olacak taşıma 
kapasitesinin, kademeli olarak önce 24 
milyar metreküpe ve ardından 31 milyar 
metreküpe çıkarılması hedeflenmektedir. 
TANAP, Türkiye sınırları içerisinde bugüne 
kadar gerçekleştirilen en büyük çap ve 
uzunluğa sahip doğal gaz boru hattı projesi 
olacaktır. 

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah 
Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin 
güneyindeki diğer sahalarda üretilen 

doğal gazın Türkiye’ye ve Avrupa’ya 
taşınmasını amaçlayan Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi’nin 
çalışmaları takvime uygun şekilde ilerliyor. 

19 kilometresi Marmara Denizi geçişi olmak 
üzere toplam 1850 kilometrelik bir hat 
boyunca Türkiye’yi boydan boya geçecek 
projenin Gürcistan sınırından Eskişehir’e 
kadar uzanan 56 inç’lik bölümünde üst 
toprak sıyırma çalışmaları tamamlanarak 
diğer süreçler için çalışmalar büyük bir hız 
ve titizlikle devam ediyor. 

Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans 
Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birlikte Güney 

Trans Anatolia Natural Gas Pipeline project, aiming to transfer 
natural gas produced from Caspian Sea in Azerbaijan to Turkey 
and Europe is going in accordance with the schedule. 

Trans anaTolia naTural Gas PiPeline 
(TanaP) ProjecT

Gaz Koridoru’nu oluşturan TANAP Projesi’nin 
temel atma töreni Türkiye, Azerbaycan 
ve Gürcistan Cumhurbaşkanlarının 
katılımlarıyla 17 Mart 2015’te Kars’ın Selim 
ilçesinde gerçekleşmişti.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) 
Projesi, Türkiye ve Azerbaycan’ın bugüne 
kadar başarı ile yürüttükleri projelerin enerji 
alanındaki en önemli temsilcilerinden biridir. 
Tarihten gelen kardeşlik bağlarını ‘İki Devlet 
Tek Millet’ ülküsüyle perçinleyerek sürdüren 
iki ülke için büyük öneme sahip TANAP 
Projesi, dünya enerji piyasalarında da ses 
getirecek dev bir projedir. 

26 Aralık 2011’de Mutabakat Zaptı’nın ve 26 
Haziran 2012’de Hükümetlerarası Anlaşma 
ve eki Ev Sahibi Hükümet Anlaşması’nın 
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KatKı Üreticileri Birliği (KÜB)  
eFca Üyesi ÜlKeleri ağırladı

European Federation of Concrete Admixture Association to which Turkey 
Admixture Producer Association is also a member, hosted its general 
assembly in Istanbul. Members of EFCA met up in a boat trip hosted by Turkey 
Admixture Producer Association got the chance to share information about 
the sector and to contact with the people for new business opportunities.

Admixture Producer AssociAtion Hosted eFcA 
member countries

Türkiye Katkı Üreticileri Birliği (KÜB)’nin 
de üye olduğu Avrupa Beton Katkı 
Birlikleri Federasyonu (EFCA)’nın Genel 

Kurulu İstanbul’da yapıldı. EFCA genel kurulu 
için İstanbul’da bulunan dernek üyeleri genel 
kurul öncesinde de Türkiye Katkı Üreticileri 
Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen tekne 
davetinde bir araya gelerek, hem sektöre dair 
çeşitli paylaşımlarda bulundu, hem de yeni 
işbirlikleri hususunda görüşme şansı buldu. Genel 
Kurul sonrası açıklama yapan Katkı Üreticileri 
Birliği Başkanı Bora Yıldırım; EFCA üyesi ülke 
temsilcilerini Genel Kurul vesilesi ile İstanbul’da 
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, 
Türkiye’nin dünya beton üretiminde 3., Avrupa’da 
ise 1. sırada olduğuna dikkat çekti. 

Beton katkılarında EFCA üyesi ülkelerin toplam 
üretiminin, %40’ı Türkiye’de gerçekleşiyor

Yıldırım; Türkiye’nin Avrupa katkı üreticileri 
arasındaki konumuna dikkat çekerek, katkıyı 
ithal etmek yerine ihraç eder duruma gelindiğini 
belirtti. Yıldırım ayrıca üretilen katkılarda sağlanan 
standardizasyon ve kalite artışı sayesinde, 
Türkiye’de üretilen betonun kalite ve dayanım 
sınıfı bakımından da gün geçtikçe yükselen bir 
ivme gösterdiğini ifade etti. 

EFCA’nın yeni dönem başkanlığını Hollanda’nın 
VHB (Vereniging Van fabrikanten en leveranciers 
van Hulpstoffen voor mortel en beton) isimli 
derneği adına, 2017 yılı sonuna dek Henriette 
Dikmans yürütecek. EFCA’nın yeni başkanı 
Dikmans; ürün standardizasyonunun tüm 
dünyada en büyük öncelik olduğuna dikkat 
çekerek, EFCA bünyesinde hazırlanan EPD 
sisteminden (European Environmental Product 
Declaration - Avrupa Çevresel Ürün Beyan Formu), 
EFCA üyeliğinden dolayı artık KÜB üyelerinin de 
yararlanabileceğini belirtti. 

Dikmans, EPD sistemi içinde, ürünlerin yaşam 
boyu değerlendirme (LCA-life cycle assessment) 
temeline uygunluğunun Alman Yapı ve Çevre 
Enstitüsü IBU tarafından yapıldığını, denetim 
içeriğinin de hammadde aşamasından ürün 
oluşumuna kadar olan döngüde tüm üretimlerin 
çevre koruma koşullarına uygun olarak 
yapılmasından oluştuğunu ifade etti. 

Rakamlarla Katkı ve Beton Pazarı

•Avrupa Beton Katkıları Pazar Büyüklüğü: 1.2 
milyon ton 
•Türkiye Beton Katkıları Pazar Büyüklüğü: 0,5 
milyon ton 

•Avrupa Beton Pazarı Büyüklüğü: 250 milyon m3

•Türkiye Beton Pazarı Büyüklüğü: 107 milyon m3

EFCA HAKKINDA

1984 yılında ürün standardizasyonunun sağlanması 
amacıyla kurulan EFCA, gelişen ve değişen 
teknolojiler doğrultusunda sektörün ihtiyacı olan 
yüksek kaliteli ve dayanıklı beton üretimi için 
gereken katkıların geliştirilmesine ağırlık vermiş 
ve son 10 yıldır da bu konu üzerine çalışıyor. 
Betonun çağdaş ve sürdürülebilir yapı malzemesi 
olmasının yanı sıra çevresel sorumlulukların 
da yerine getirilmesini de öncelikleri arasında 
bulunduran EFCA, Türkiye’de Katkı Üreticileri 
Birliği (KÜB) tarafından temsil ediliyor. Avrupa’daki 
beton katkıları alanındaki ulusal dernekleri aynı 
çatı altında toplayan Avrupa Beton Katkı Birlikleri 
Federasyonu (EFCA), Almanya, Belçika, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Norveç ve Türkiye’nin önde gelen beton katkı 
üreticilerinin bağlı olduğu derneklerden oluşuyor. 

KÜB HAKKINDA

Beton ve Harç Katkı Üreticileri Birliği (KÜB); 
beton ve harç kimyasal katkı maddeleri üreticileri 
arasındaki koordinasyonu gerçekleştirmek, sektörün 
gelişimini sağlamak, kimyasal katkı maddelerinin 
uluslararası kalite ölçülerine ve standartlarına 
uyumlu üretimini desteklemek amacı ile 1998 
yılında kuruldu.

Birliğe üye olan Türkiye’nin önde gelen beton 
ve harç katkıları üreticisi 8 firma, pazarın yüzde 
75’ine hakim durumdadır. Türkiye Hazır Beton 
Birliği ve Çimento Müstahsilleri Birliği ile de çeşitli 
işbirlikleri olan KÜB; Avrupa Beton ve Katkı Birlikleri 
Federasyonu EFCA’nın da Türkiye temsilcisidir. 
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İsveç Başkonsolosluğu  
sanayİ lİderlerİnİ ağırladı

Swedish Istanbul Consulate General and Business Sweden organized a 
meeting with a “Swedish Heavy Metal” theme at 28th May 2015. Industrial 
leaders around the world attended the meeting.

SwediSh ConSulate General hoSt induStry leaderS 

İ sveç İstanbul Başkonsolosluğu ve 
Business Sweden’in (İsveç Ticaret Merkezi) 
katkılarıyla 28 Mayıs 2015 tarihinde 

düzenlenen “Swedish Heavy Metal” temalı 
etkinliği, sanayi dünyasının liderlerini bir 
araya getirdi. 

İsveç İstanbul Başkonsolosu Jens Odlander 
ve İsveç Ticaret Başmüşaviri ve Business 
Sweden Türkiye Müdürü Antoine Fanoun’un 
ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik 
kapsamındaki panelde TÜGİAD Başkanı Rahmi 
Çuhacı, Royal Technical Institute Üniversitesi 

İş Geliştirme Koçu Donnie Lygonis, Nobel 
Müzesi Küratörü Tobias Degsell ve İnomer 
Genel Müdürü Şirin Elçi konuşmacılar 
arasında yer aldı. Etkinliğe; Volvo Car Türkiye, 
ABB, Atlas Copco, SKF, Roxtec International, 
Camfil, SSAB, TeliaSonera ve NTG Türkiye gibi 
şirketler de katıldı.

Panelde; Türkiye-İsveç ekonomik ilişkileri, 
mühendislik ve endüstri sektörlerinde; 
AR-GE, yaratıcılık ve inovasyon gibi konuların 
altı çizildi. İsveç İstanbul Başkonsolosu Jens 
Odlander, açılış konuşmasının ardından 

“Mühendislik ve Ekonomik Kalkınmada 
Yaratıcılık” temalı bir konuşma yaptı. 

Başkonsolos Odlander etkinlikle ilgili 
şunları söyledi; “İsveç’ten çıkan ürünler 
günlük hayatta, dünyanın her köşesinden 
milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. 
Sanayiden gıdaya, mobilyadan teknolojiye 
kadar pek çok alanda İsveç markaları lider 
konumda. Bunların arasında hemen hemen 
her alanda kullanılan rulmanlar ve bunu 
icat eden SKF; bugün her araçta bulunan üç 
noktalı emniyet kemeri ile Volvo; internet 
üzerinden görüntülü telefon görüşmesi 
sağlayan Skype; IKEA ve Spotify gibi 
markalar bulunmakta. Bunu, ülkenin ulusal 
startejisi olan ve uzun yıllardır kamu ve özel 
sektör tarafından da desteklenen yaratılıcığa 
borçluyuz. İsveç ve benzeri ülkelerin 
sanayideki başarısı, yaratıcılığın ekonomik 
kalkınmanın temel taşı olduğunun kanıtıdır. 
Türkiye de son yıllarda, yaratıcı zeminler 
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sağlama konusunda azımsanmayacak bir 
yol kat etti. Bu girişimlerin kısa süre içinde 
meyvelerini vereceğine inanıyoruz.” 

İsveç Ticaret Başmüşaviri ve Business Sweden 
Türkiye Müdürü Antoine Fanoun ise “İsveç, 
yaratıcılık yönüyle, uluslararası alanda artık 
bir marka haline geldi. Ülkenin bu başarısı, 
İsveçli şirketlerin dünya devleri arasına 
girmesini sağlayan en büyük etkenlerden 
biri. Türkiye’de başarılı şekilde faaliyet 
gösteren pek çok İsveçli şirket bulunuyor. 
‘Swedish Heavy Metal’ gibi etkinlikler ve 
girişimlerimiz ile yeni işbirliklerine kapı 
açacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

İsveç’in en prestijli üniversitelerinden Royal 
Technical Institute Üniversitesi İş Geliştirme 
Koçu Donnie Lygonis paneldeki konuşmasında 
endüstriyel gelişim ve inovasyon konularına 
değinerek “İnovasyon ve girişimcilikten 
bahsederken sadece gençliğe odaklanmamak 
gerekir. Her ülkeden ve her yaştan bireyler 
yenilik çıkarabilirler. Bu nedenledir ki; 
İsveç gibi genç olmayan bir ekonomi bile 
söz konusu inovasyon olduğunda başarılı 
olabiliyor. İnovasyon genel olarak pazara ve 
tüketicilere erişerek çoğunluğun yararına 
odaklanmalı. Araştırmalardan en iyi şekilde 
yararlanmanın yolu ise bulguları doğru 
olarak inceleyebilecek kişiye teslim etmek. 
Araştırma ve inovasyona olanak tanımak için 
akademi ve iş dünyasını daha yakın tutmaya 
çalışıyoruz. Pazarın mevcut durumuyla birlikte 
inovatif hedefi de göz önünde bulundurmak 
çok önemli. Ürün pazara girinceye kadar 
geçen zamanı vurgulamaktansa pazara giriş 
zamanlamasına odaklanmalıyız” dedi. 

TÜGİAD Başkanı Çuhacı: “Ekonomik Gelişim 
için Kilit Nokta Genç Girişimciliği”

G20 ülkelerinde inovasyonun önemli 
bir gündem maddesi olduğunu, G20 
Genç Girişimciler İttifakı Zirvesinde 
de genç girişimcilerin bir araya 
geleceğini ve girişimcilik kültürünün 
nasıl geliştirilebileceğini belirten  panel 
konuşmacılarından TÜGİAD Başkanı 
Rahmi Çuhacı, sözlerine söyle devam etti: 
“İnşaat sektörü Türkiye’de en popüler 
alanlardan biri; gençler de bu sektöre 
büyük ilgi gösteriyor. Türkiye’nin bu alanda 
büyüdüğünü göz önünde bulundurursak 
inovatif açıdan geliştirilmeye fazlasıyla açık 
olduğunu söyleyebiliriz.” E-ticaret alanında 
da Türkiye’nin başarılı girişimcilik hikayeleri 
bulunduğunu belirten Çuhacı, konuşması 
sırasında konuyla ilgili örnekler de verdi. 

Stockholm’de yer alan Nobel Müzesi’nin 
Küratörü Tobias Degsell dünyayı değiştiren 
inovasyonların ortak noktalarına değinerek 
“İnovasyon ve yaratıcılık düşünme ile ilgili 
olduğu kadar fikirleri pratiğe dönüştürmekle 
de ilgili. Alfred Nobel’den günümüzdeki 
kreatiflere kadar tüm ‘yenilikçiler’in ortak 
noktası bir arada, sıkı çalışmak ve sorgulamak. 
İsveç’teki eğitim sistemi, herkesin deneyip 
hata yapabileceği bir platform sunmak 
için bu unsurları kullanıyor. Üstelik eğitim 
ücretsiz olduğu için herkes aynı hakka sahip. 
Böylece herkes, yeni alanlarda kendini test 
ederken mevcut durumu sorgulayabiliyor” 
dedi.  Konuşmacılar arasında yer alan 
İNOMER Başkanı Şirin Elçi ise “Girişimciliği 
alternatif bir kariyer rotası olarak gören 

gençler için destek programları çok önemli. 
Devlet, yeni işletmelerin büyümesi için start-
up’lara ve girişimcilere farklı boyutlarda 
teşvikler sağlıyor. Devletin teşvikleri arasında 
teknopark, kuluçka, teknoloji transferi ve 
küme geliştirme faaliyetleri de bulunuyor. 
Tüm bunların, farklı sektörlerin, şirketlerin ve 
paydaşların bir arada çalışmasıyla tam olarak 
anlam kazanabileceğine inanıyorum” dedi.

Panelin ardından İsveç Başkonsolosluğu’nun 
bahçesinde, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de 
ilk restoranını açan İsveçli restoran zinciri 
O’Leary’s tarafından seçme lezzetler 
sunulurken, ünlü sanatçı Kristin Amparo 
canlı performansıyla geceyi renklendirdi.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Hakkında

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ticari ve 
yatırım ilişkileri de dahil olmak üzere Türkiye 
ve İsveç arasındaki ilişkileri genişletmeyi ve 
geliştirmeyi hedefler. İsveç ve Türkiye’deki 
kurum ve kuruluşlar arasında köprü işlevi 
görür.

Business Sweden Hakkında

Business Sweden, İsveç Ticaret Merkezi, 
İsveç’in; ilgi çeken, yenilikçi ve rekabet eden 
iş ortağı yönünü güçlendirmeyi hedefler. 
50 ülkede ve İsveç’in her bölgesindeki 
ofisleriyle,  İsveç’teki kuruluşların dışarıdaki 
büyümelerine destek olur; küçük ve orta 
ölçekli işletmeler için uluslararası iş imkanları 
sağlar. İsveç Ticaret Merkezi Business 
Sweden, İsveç Devleti’ne ve özel sektöre 
aittir. Müşterek mülkiyet, her seviyede yetkili 
kişilere ve ağlara erişimi mümkün kılar. 
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Butik Metro HizMete Girdi
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Levent-Hisarustu metro line (M6) opened to the 
public at 19th of April. This line is connecting 
Bogazici University to Levent, Taksim and 
Uskudar providing a travel time of six, sixteen 
and thirty four minutes, respectively. This line 
has 4 stations and is 4 kilometers long. All the 
works are done by under the supervision of 
Turkish engineers and architects. Project was 
finished in 28 months and 1200 personnel were 
employed during the construction activities. This 
line provides service to 400000 people daily.

Boutique Metro Line in Service

Boğaziçi Üniversitesi’ni Levent’e 6 dakika’da, Taksim’e 
16 dakikada, Üsküdar’a 34 dakikada bağlayacak olan, 4 
kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşan Levent-

Hisarüstü metrosu 19 Nisan tarihinde açılarak hizmet vermeye 
başladı. Tamamı Türk mühendis, mimar ve işçinin emeğiyle 28 ay 
dolmadan kendi alanında rekor hızla tamamlanan projede 1.200 
kişi görev aldı. Söz konusu hat günde 400 bin yolcuya hizmet 
verebilecek. 

Açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Kadir Topbaş; açılışı yapılan Levent-Hisarüstü Metrosu 
ve ihale aşamasına getirdikleri Hisarüstü’nden Aşiyan’a inecek 
olan yüzeysel füniküler sistemiyle denize ulaşacağını söyledi. 
Başkan Topbaş, “Bu hattı kullanan halkımız rahatlıkla denize 
ulaşabilecek ve oradan da gemiyle Anadolu yakasına geçebilecek. 
2019’a geldiğimizde İstanbul’u 400 kilometrenin üstünde raylı 
sistem hattıyla buluşturacağız. Ulaştırma Bakanlığı’na İstanbul’un 
metrolarına verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Sırada 4 Metro Hattı Var

Daha önce açıkladığı dört yeni metro hat müjdesini hatırlatan 
Kadir Topbaş, ihalesi birkaç gün önce tamamlanan Mecidiyeköy-
Kabataş Hattı’nın devreye girmesiyle Bağcılar gibi ilçelerin 
denizle buluşacağını hatırlatarak, “Bağcılar’a deniz getiremedik 
ama Bağcıları denize ulaştırıyoruz” dedi.

İkinci hat olan İkitelli-Ataköy Metrosu’nun Basın Ekspres Caddesi 
üzerinden gidecek çok önemli bir hat olduğunu, Bostancı-Dudullu 
Hattı’nın da Kadıköy-Kartal ile Üsküdar-Sancaktepe Metrosu’nu 
birbirine entegre hale getireceğini söyledi.

Rekor Hızla İnşa Edilen Metro 

3 Ocak 2013 tarihinde inşaatına başlanan metro hattında, 20 Kasım 
2014 tarihinde test sürüşleri başladı. Böylece 2 yılı bulmadan 
tamamlanıp testlerine başlanan, 28 ay dolmadan hizmete açılan 
ve kendi alanında rekor bir hızla tamamlanan örnek bir metro 
projesi ortaya çıktı. Test sürüşü döneminde yapılan sürüş sayısı 
8.000 çevrimi buldu. (Leventten Boğaziçi Üniversitesi’ne trenin 
gidip-dönmesi bir çevrim sayılmaktadır.)

Bölgenin ulaşım etütlerinde yolculuk verileri, anahat metrolarından 
daha az yolcu sayısını göstermiş, İstanbul’da diğer ana hat 
metrolarında bir gidiş bir dönüş olmak üzere iki tünel varken, 
burada istasyonlar arası tek bir tekil tünel tasarlanmıştır. İki 
istasyon arasında sadece bir tren oluyor. Trenler, peron bölgelerinde 
teşkil edilen çift hat marifetiyle karşılaşıp geçiş yapıyor. Böylece, 
ana hat metrodaki tünel uzunluğuna göre %35 daha az tünel inşa 
edilmiş oldu.

İstasyonlarda da Tasarruf

Yolculuk talep değerlerine bağlı olarak istasyonlar ana hat metro 
istasyonlarına göre daha küçük, kompakt olarak tasarlandı. Anahat 
istasyonları 10.000 m2 -20.000 m2 arasında değişen alanlara 
sahipken, bu metro hattında istasyon alanları 4.500 m2 ile 7.000 
m2 arasında değişiyor. Trafik yoğunluğu fazla, karayolu yol ağı 
yetersiz durumdaki bölgeleri ana hat metrolarına bağlayan, kısa 
mesafede seri erişim sağlayan, tek tüplü özel bir çözüm modeli 
oluşturuldu.

Metro hattının Levent, Nispetiye, Etiler ve Boğaziçi Üniversitesi 
istasyonlarında; koridorlarda ve peronlarda ışık, metal ve renk 
çalışmalarıyla estetik bir görünüm oluşturuldu. Türkiye’de ilk defa 
yapılan ve “Gökkuşağı” temalı uygulama yeraltının sıkıcı havası 
kırılıp neşeli seyahatler oluşturmak hedeflendi. 

Kaynak: www.ibb.gov.tr - www.udhb.gov.tr
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Makro SürekSizliklerin Metro 
tünellerinde kullanılan tünel açMa 
MakineSinin PerforManSında etkiSi

ÖZET
Kadıköy Kartal Metrosu’nun Kadıköy ile Kozyatağı arasında 
kalan toplam 12,3 km’lik ikiz hat tünellerinin açılmasında, açık 
modda da çalışabilen özellikte EPB TBM’ler kullanılmıştır. 
Geçilen kayaçlar, Kartal Formasyon’una ait kireçtaşı ve şeyller 
iyi-zayıf kaya kütle kaliteli, Trakya formasyon’una ait kiltaşı, 
silttaşı ve kiltaşı zayıf – çok zayıf kaya kütle kalitesine sahip 
olup fay ve volkanik sokulumlar ile sıklıkla kesilmiştir. Bu 
tünellerin kazısında, fay ve volkanik sokulumların geçilmesi 
sırasında toplam 11 göçük meydana gelmiş bu göçükler kazı 
ilerlemesinin toplam 93 gün, 4 saat süreyle duraksamasına 
sebep olmuştur. Bu çalışmada TBM kazı parametrelerinin 
izlenmesi ve yorumlanmasıyla göçük olaylarının önceden 
tahmin edilebilmesi incelenmiştir

Ali Yüksel, ergin Arıoğlu

YApı Merkezi inşAAt ve sAn.A.ş, istAnbul

nuh bilgin 

itü MAden FAkültesi,  
MAden Müh. böl., MAslAk, istAnbul

ThE EFFEcT oF Macro DisconTinuEs on TBM 
PErForMancE in METro TunnEl

1. GİRİŞ

Jeolojik koşullar her tünel projesinde farklıdır ve kendine 
özeldir. Bu nedenle TBM kazı performansı ile jeolojik 
koşulların oluşturduğu olumsuzlukların sistematik bir ilişkisi 
doğrudan kurulamamaktadır. Öte yandan fay zonu gibi 
makro süreksizlik yapıları jeolojik nedenlerden kaynaklanan 
olumsuzluk-gecikmelerin en başında gelmektedir. Proje 
öncesinde ve sırasında yapılan jeolojik çalışmaların yoğunluğu 
ve kalitesinin artmasıyla ve TBM seçimi ve tasarımının bu 
çalışmalardan elde edilecek verilerin ışığı altında yapılmasıyla 
jeolojik nedenlerden dolayı ortaya çıkacak olumsuzlukları 
azaltmak mümkündür. Ancak, EPB TBM’lerde kazılan ortamı 
tanımlayabilmek için ayna yüzeyini gözle görmek özellikle 
basınçlı çalışıldığı zaman oldukça zor ve zaman alıcı olup, 
basınç altında çalışabilecek özel kişiler tarafından yapılabilir. 
Bu durum ile baş etmek için ilerleme sırasında elde edilen 
TBM kazı parametrelerini izlemek ve değerlendirmek uygun 
bir yol olarak gözükmektedir (Bilgin vd. , 2009). Bu çalışmada 
Kadıköy-Kartal Metrosu’nun Kozyatağı–Kadıköy arasındaki 
hat tünellerinin kazısı sırasındaki göçük olayları incelenmiş, 
TBM kazı parametrelerinin izlenmesi ve yorumlanmasıyla 
göçüklerin önceden kestirilebilmesi imkanı ele alınmıştır. 

AbstrACt
EPB TBMs, which are able to work in open mode, were used 
during the excavation works of the twin line tunnels between 
Kadıköy and Kozyatağı of Kadıköy-Kartal Metro Project that 
has a total length of 12,3 km. Excavated rocks are consist of 
limestone and shale -good-weak rock mass quality- belongs 
to Kartal Formation and siltstone and claystone -weak-very 
weak rock mass quality- belongs to Trakya Formation, 
which are cut by faults and volcanic intrusions. During the 
excavation, 11 collapses occurred while passing through these 
faults and volcanic intrusions and these collapses caused 
stoppages that have a total length of 93 days and 4 hours. 
in this study, predictability of these collapses is examined by 
monitoring and interpreting TBM excavation parameters.

2.KADIKÖY KARTAL METROSU

2.1 Güzergah ve Proje Karakteristikleri

Kadıköy-Kartal Metrosu, Kadıköy ile Kartal arasında 21,6 km 
uzunluğunda planlanmış olup, güzergah boyunca 16 istasyon 
içermektedir. Proje, Kadıköy meydanında yer alan istasyon ve buna 
bağlı kuyruk tünelleri ile başlamakta ve Yeldeğirmeni semtinin 
altından ilerleyerek İbrahimağa İstasyonu’na ulaşmaktadır. Metro 
hattı bu istasyonda İstabul’un Avrupa yakasını Anadolu yakasına 
bağlayan banliyö sistemi olan Marmaray projesi ile kesişmektedir. 
İbrahimağa İstasyonu’ndan sonra E-5 adıyla bilinen D-100 devlet 
karayolu izdüşümüne gelen hat Acıbadem Köprüsü’nden itibaren 
bu karayoluna hemen hemen paralel olarak ilerlemektedir. Metro 
hattı üzerindeki istasyonlar, sistemin dikine yolcu transferlerinin 
kolayca yapılabilmesine imkan verecek şekilde E-5 karayolunu 
kesen kavşak noktalarında ya da yakınında planlanmıştır (Şek. 1).

Tünellerde örtü kalınlığı 8-60 m arasında değişmekte olup 
ortalama kalınlık 30 m civarındadır. Tünel derinliği, topoğrafyaya 
bağlı olmakla beraber, bir yandan metro sisteminin azami 
tırmanma eğimine diğer yandan da istasyon derinliğine bağlı 
olmaktadır.
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Şekil 1. Kadıköy – Kartal Metrosu güzergahının yerleşimi ve istasyonlar 

Şekil 2. Kadıköy Kartal Metrosunun Kadıköy-Kozyatağı arasının jeolojik profili (Yüksel, 2013)

2.2 Güzergah Jeolojisi ve Formasyonların Karakteristikleri
TBM kazıları sırasında kazı sırasına göre başlıca Kartal, 
Baltalimanı, Tuzla ve Trakya formasyonlarından geçilmektedir. 
Bu formasyonlar aşağıda kısaca tanımlanmış olup, ayrıca Şekil 
2’de gösterilmiştir.

Kartal Formasyonu, sarımsı kahverengi, laminalı, seyrek olarak 
silttaşı ve kumtaşı ara tabakalı, fosilli şeyl ve kireçtaşı 
seviyelerinden oluşmaktadır. Şeyl tabakalarının bulunduğu 
kısımlar zayıf dayanımlı, çatlaklı-çok sık çatlaklı olmasına 

karşın, kireçtaşı tabakalarının ağırlıkta olduğu kısımları ise 
daha az çatlaklı ve göreli olarak daha dayanımlıdır. Güzergahta 
Hasanpaşa Köprüsü (km 3+800) civarından başlamakta, 
Bostancı deresinde (~km 11+000) yerini arkozlardan oluşan 
Kurtköy formasyonuna bırakmaktadır.

Tuzla Formasyonu yumrulu kireçtaşları, çok ince tabakalı-
laminalı çamurtaşları ile ardalanmalı olarak bulunmaktadır. 
Baltalimanı Formasyonu olarak adlandırılan tabakalar fosfat 
yumrulu, çörtlü şeyllerden oluşmaktadır. Çok ince tabakalı 
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olması nedeniyle çok kıvrımlı bir karakteristik yapı gösterir. 
Tuzla Formasyonu ve Baltalimanı Formasyonu güzergahta 
sadece Acıbadem İstasyonu çevresinde (km 2+800–km 3+300) 
bulunmaktadır.

Trakya Formasyonu, yeşilimsi, gri renkli, yer yer çakıltaşı 
ve daha çok kumtaşı-silttaşı-kiltaşı ardalanması şeklinde 
gözlenmektedir. Orta sağlam kaya özelliğindeki Trakya 
Formasyonu, çoğunlukla üç veya daha fazla çatlak takımı 
içermektedir. Çatlak araları kil, kalsit ve yer yer kuvars 
dolguludur. Trakya Formasyonu Proje başlangıcı olan km 
0+000 ile km 2+800 aralığında rastlanmaktadır.

Güzergahtaki alüvyonel dolgular, yüzey topoğrafyasının daha 
düşük kota sahip olduğu dere ve vadi yapılarının akarsu 
getirim malzemeleri ile doldurulması sonucu oluşmuştur. 
Bu formasyonlara sadece km 3+850 ile km 4+100 arasında 
karşılaşılmaktadır. Güzergahta geçilen formasyonların 

jeomekanik büyüklükleri Çizelge 1’de özetlenmiştir. Çizelge 
1’den anlaşılacağı üzere Trakya Formasyonu ve Kartal 
Formasyonu Zon A’da karşılaşılan kayaçların kaliteleri az 
çok biribirine benzer nitelikte olup, “Zayıf” kaya sınıfında yer 
almakta, buna karşın Kartal Formasyonu Zon B “orta-iyi” kaya 
kütle kalitesine sahip kayaçtır. 

Tünel güzergahında bulunan formasyonların çoğu değişik 
jeolojik devirlerde meydana gelen tektonik yer hareketleri 
sonucu ilksel konumlarını kaybetmiş, kayaçların dayanım, 
ve tabaka kalınlığına bağlı olarak deforme olmuş, kıvrımlı 
ve kırıklı yapı kazanmıştır. Güzergah boyunca rastlanılan 
kayaçlarda, bu hareketlerin yönlerine bağlı olarak genellikle üç 
veya daha fazla çatlak sistemi gelişmiştir. Bunun yanısıra, aşırı 
deformasyonların kıvrımlanma ile karşılanamadığı zonlarda 
büyük kırıklar-faylar ve ezilme zonları meydana getirmiştir. 
Genellikle volkanik sokulumlarla birlikte gözlenen bu tür 
yapılarla güzergah boyunca sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Çizelge 1. Geçilen formasyonlara ait jeomekanik büyüklüklerin ortalama ve değişim aralıkları (Yüksel, 2013 )

(*): Tuzla ve Baltalimanı Formasyonuna ait veriler az sayıda olduğundan Trakya Formasyonu ile birlikte değerlendirilmiştir.

(**): İlk değer ortalama, parantez içindeki değerler ise minimum ve maksimum değerleri ifade etmektedir.

3. TBM İLE TÜNEL AÇMA ÇALIŞMALARI

Güzergahta geçilen formasyonların kaya kütle özellikleri, 
fay, ezilme zonu gibi makro süreksizlik yapıları ve kayaçların 
dayanım büyüklükleri göz önünde bulundurularak, hat 
tünellerinin açılmasında, kazı sırasında yer altı suyu ve zemin 
kayıplarının minimum düzeyde tutulmasına ve açılan tünelin 
ön döküm segment kaplamalar ile hemen desteklenmesine 
imkan veren “Pasa Basıncı Dengelemeli Kazı Makinesi (EPB-
TBM)”nin kullanılması öngörülmüştür. Ancak kesit büyüklüğü 
hat tünellerinden farklı olan makas ve istasyon peron tünelleri 
NATM metodu ile açılmıştır. Kadıköy ile Kozyatağı istasyonları 
arasındaki hat tünellerinin kazısına, daha elverişli işletme 
şartlarına sahip olması dolayısıyla Kozyatağı İstasyonu’ndan 
başlanmış ve Kadıköy yönüne doğru ilerlenmiştir. Bunun 
için hat üzerine isabet edecek şekilde 13 m çaplı giriş 
şaftları açılmış, TBM makinelerinin montajı için de ~100 m 
uzunluğunda geleneksel (konvansiyonel) metodla montaj 

tüneli açılmıştır. TBM makinelerinden ilki Haziran 2007’de 
sahaya gelmiş ve montajı tamamlanarak sol hatta 14 Ağustos 
2007’de, sağ hatta ise 18 Ekim 2007’de de kazıya başlanmıştır. 
Çizelge 2’de tünel açma çalışmalarının kronolojik gelişimi 
ve açılan tünel uzunlukları belirtilmiştir. İşletme koşullarını 
kolaylaştırma gayesi ile tünel hemen hemen yarı yola kadar 
açıldıktan sonra TBM makinesinin destek sistemleri Ünalan 
İstasyonu’nun hemen yakınında bulunan ve karayolunun 
kavşak kolu içerisindeki alanda açılmış olan S5A ve S5B 
şaftlarına aktarılmıştır. Böylelikle nakliye süresi kısaldığı gibi 
taşıma ekipmanları ve diğer destek sistemlerinden tasarruf 
etme yoluna gidilmiştir. Sağ hatta TBM ile 6.075,8 m kazılarak  
toplam 4.084 adet prekast beton segment destek ringi 
yerleştirilmiş, sol hatta ise 6.305 m kazılarak toplam 4.223 adet 
ring yerleştirilmiştir. Tünel kazıları TBM makinelerinin Kadıköy 
istayonu ilerisindeki M1 makasına geldiğinde 11.06.2010 
tarihinde sağ hatta, 09.07.2010 tarihinde ise sol hatta kazı 
işlerini tamamlamışlardır.
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Çizelge 2. Kozyatağı –Kadıköy arası tünel açma çalışmaları (Yüksel, 2013)

Çizelge 3. Kullanılan EPB-TBM’in teknik özellikleri (Yüksel, 2013)

Çizelge 5. TBM kazısında meydana gelen göçükler (Yüksel, 2013)

Şekil 3. Hat 1- 73. ring kazısında meydana gelen göçük

Çizelge 4. TBM kazısındaki ortalama malzeme sarfları (Dinçel vd., 2010)

Tünel kazısında her iki hattaki tünelde de birbirinin aynısı 
olan EPB tipi TBM kullanılmıştır (Çiz. 3). Bu makineler “açık 
mod”, “kapalı mod” ve “basınçlı mod” da kazı yapabilecek 
şekilde üretilmiştir. Açık modda, kazılan malzeme kazı odasının 
merkezinde bulunan  bir bantlı konveyörle alınmaktadır. 
Kapalı mod ve basınçlı modda ise bu bant sökülmekte ve 
kazılan malzeme, ucu kazı odasının tabanına yerleştirilen bir 
burgulu konveyör ile alınmaktadır

Tünelin desteklenmesinde 5,70 m iç çapında, 30 cm kalınlığında 
ve 1,50 m eninde olan 5+1 segment dizilimine sahip üniversal 
tipte ön döküm betonarme halka (ring) kullanılmıştır. Tünel 
çalışmalarında, tipik malzemelere ait gerçekleşen ortalama 
sarf miktarları Çizelge 4’de özetlenmiştir.

4. TBM KAZILARINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKLER VE 
NEDENLERİ

Kadıköy Kartal Metrosu inşaatı sırasında güzergahın Kadıköy 
ile Kozyatağı istasyonları arasında Platform ve Makas tünelleri 
dışında kalan hat tünelleri EPB tipi TBM kazı makineleri ile 
açılmıştır. Kazı işlemi Kozyatağı İstasyonu’ndan başlayarak 
Kadıköy yönüne doğru ilerlemiştir. İstasyonlardaki ve bazı makas 
tünelleri, TBM’ler bu bölgeye gelmeden önce açıldığı için bu 
kısımda TBM kaydırılarak ilerlemiştir. Bu kazılar sırasında geçilen 
fay ve ezilme zonlarında ilerlemeyi sekteye uğratan göçükler 
meydana gelmiştir. Bu olaylar Çizelge 5’te belirtilmiştir.

Çizelgeden anlaşılacağı üzere, TBM kazıları sırasında meydana 
gelen göçüklerden dolayı 1 ila 26 gün arasında değişen toplam 
93 gün ve 4 saat süren duraksamalar meydana gelmiştir. Bu 
sürenin toplam kazı süresinin yaklaşık %10’una karşı geldiği 
görülmektedir. Aşağıda meydana gelen göçük olaylarına ait 
birkaç tipik örnek verilecektir.

Kullanılan TBM makinesi hem açık modda hem de kapalı modda 
kazı yapabilen bir makine olarak seçilmiştir. TBM kazılarına, 
başlangıçta kaya koşullarının uygun olması nedeniyle açık 
modda başlanmıştır. Bu kısım, Kartal Formasyonu Zon A ile ayırt 
edilen kısımda yer almaktadır. Ancak buna rağmen kazının ilk 100 
m’lik kısmında, 73. ringde (km 8+366) göçük meydana gelmiştir. 
Yapılan incelemede kazı aynasının parlak yüzeyli fay-ezilme 
zonunda bulunduğu görülmüştür. Göçük neticesinde kazı aynası 
~4 m kadar yukarıya, 1 m kadar da ileri doğru açılmıştır (Şek. 3).
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Oluşan göçük boşluğu yeryüzünden 140 mm çaplı delik açılarak 
bentonitli enjeksiyonla doldurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu 
işleme paralel olarak segment erektörüne monte edilen delgi 
ünitesi (probe drill) ile aynaya doğru delik açılmış ve yine 
buradan bentonitli enjeksiyon yapılmıştır. Enjeksiyon karışımının 
makinenin kesici kafa arkasındaki pasa odasına girmesinin 
önlenmesi için kesici kafadaki kazı açıklıklarının geçici olarak 
sac levhalarla kapatılması gerekmiştir. Ancak, bu işlem oldukça 
zaman alıcı olmuştur.

Göçüğün oluşma nedenleri konusunda yapılan değerlendirmede, 
kesme kafası üzerinde bulunan açıklıklarının büyük olduğu 
kanaatine varılmıştır. Şöyle ki; ezilme zonuna girilirken veya 
çıkılırken aynadaki iri boyutlu kaya blokları kendi kendini 
tutamamaktadır. Kesici kafa üzerinde bulunan açıklıklara aynadan 
düşen kaya bloklarının bir kısmının girmesi, dönme hareketi ile 
birlikte aynayı daha fazla örseleyerek sökülmeye yol açmakta ve 
kesici kafa nihayetinde bloke olmaktadır. Bu durumun önlenmesi; 
diğer kelimelerle iri kaya bloklarının kesme açıklığına girmesinin 
önüne geçilmesi için kesici kafa üzerinde bulunan malzeme 
açıklıklarının daraltılması öngörülmüştür. Bunun sağlanması 
için bu açıklıklara maksimum 30 cm boyutunda parçaların 
geçişine izin verecek ölçüde sac plakalar kaynatılmıştır (Şek. 4). 
Bu daraltma işlemi ile ayna sökülmesinin ve göçüklerin 

Şekil 4. Kesici kafa kazı açıklığının orijinal durumu ve sac plakalar ile daraltılması

Şekil 5. Hat 2- 1349. ring kazısında meydana gelen göçük

Şekil 6. Hat 1- 3021. ring kazısında meydana gelen göçük

kısmen önüne geçilmesine rağmen kesici kafada yapılan bu 
modifikasyonun yeteri kadar etkili olmadığı görülmüştür. Nitekim 
232., 282. ve 321. ringlerin kazısı sırasında göçük meydana 
gelmiştir. Bu nedenle, Yenisahra İstasyonu’ndan itibaren kazının 
kapalı modda (EPB mod) yapılması kararı alınmıştır (Yüksel vd., 
2008). Meydana gelen göçüklere ait diğer birkaç tipik örnek 
aşağıda verilmiştir (Şek. 5, 6).

Hat 2 1349. Ring kazısı sırasında EPB modunda kazı 
yapılmasına rağmen, meydana gelen göçükte tünel üzerindeki 
kaya tabakasının ince olması nedeniyle göçük etkisi yüzeye 
kadar ilerlemiştir. Göçük bölgesine yan yoldan eğimli delikler 
açılmış ve enjeksiyon ile iyileştirme yapılmıştır (Şek. 5). 
Dramatik olan bir göçük olayı da hat 1 3021. ringin kazısında 
olmuştur. Burası Acıbadem İstasyonu’nun Kadıköy tarafında bulunan 
makas tünelinin hemen başlangıcıdır. Makas tüneline 3 m kadar 
mesafe kaldığında göçük oluşmuş ve makas tüneli içerisine doğru 
oldukça fazla miktarda göçük malzemesi boşalmış, tünel tavanında 
11 m yüksekliğe kadar ulaşan bir boşluk oluşmuştur (Şek. 6). 
Yapılan incelemede makas tüneli kör aynasında bir fay zonunun 
bulunduğu anlaşılmıştır. Makas tüneli içindeki kör aynadan yapılan 
süren çubuklar ise tünel tavanını tutmakta yetersiz kalmıştır. 
E-5 karayolunun üzerinde yer alan bu kesimde yüzeyden açılan 
deliklerden enjeksiyon yapılmıştır.
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Şekil 7. TBM kazılarında meydana gelen göçüklerin jeolojik profildeki yerleri (Yüksel, 2013)
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Bunun için göçük öncesi, göçük sırası ve göçük sonrasında 
belirli sayılardaki kazı adımları içerisindeki TBM kazı 
parametrelerinin kazı ilerlemesine göre trendleri (eğilimleri) 
ve bu aralıklardaki ortalama, standart sapma gibi istatistiksel 
büyükleri incelemeye alınmıştır.
Kazı performans parametreleri aşağıdaki bağıntılar yardımıyla 
hesaplanmıştır.

Burada açıklanmayan semboller:
FR: Disk başına yuvarlanma kuvveti, kN/disk,
FN: Disk başına normal kuvvet, kN/disk
Nc: Disk sayısı, adet,
fl: Sürtünme kaybı katsayısı, yaklaşık olarak 1,2 değeri 
alınmaktadır,
rpm: Kesici kafanın dakikada dönüş sayısı, 
k: Diskten kayaya aktarılan kesme enerjisi transferi oranı, 
k=0,8-0,9 olarak verilmektedir.
A: Tünel kesit alanı, m2.

Çizelge 5’de belirtilen göçük olaylarına ait, temel kazı 
parametreleri (TF, T, p) ve yine bu temel parametrelerden 
yukarıda verilen bağıntılar yardımıyla hesaplanan “türetilmiş” 
kazı performans parametrelerine ait ve 8 adet farklı kazı 
adım sayılarına göre veri grupları oluşturulmuştur. Böylece, 
11 adet göçük olayına ait, 8 farklı kazı adım sayısı alternatifi 
ve 9 kazı parametresine ait toplam 792 adet veri grubu 
elde edilmiştir. Göçük öncesi, göçük sırası ve göçük sonrası 
aşamalarındaki kazı parametrelerinin farklı ya da aynı 
topluluğa ait olup olmadığını belirlemek için “ortalamaların 
farkı” testi uygulanmıştır. İstatistiksel test sonuçları Çizelge 
6’da verilmiştir. Bu çizelgeden görülebileceği üzere en fazla 
“kabul” sonucu veren kazı adımı sayısı alternatifi göçük öncesi, 
göçük sırası ve göçük sonrası için belirlenen kazı adım sayılarını 
ifade etmek üzere 20-30-20 adetlik kazı adımı alternatifi 
olmuştur. Bu nedenle kazı-ring no sırasına göre değişimlerin 
incelenmesi bu alternatif üzerinde yoğunlaştırılmıştır.

Çizelge 6. Ortalamaların farkı testinde “Kabul” sonuçları (Yüksel, 2013)

Şekil 8. TBM Kazı parametrelerinin göçük noktasına göre değerlendirme aralıkları

Meydana gelen bu göçüklerin jeolojik profildeki yerleri Şekil 
7 üzerinde belirtilmiştir. Buradan görüleceği gibi göçüklerin 
hemen hemen hepsi fay – ezilme zonlarında ya da volkanik 
sokulumların hemen bitişiğinde meydana gelmiştir.

5.MAKRO SÜREKSİZLİKLERİN TBM PERFORMANSINA ETKİSİ

5.1 Göçükler Sırasındaki TBM Kazı Parametrelerinin İstatistiksel 
Değerlendirilmesi

Göçük olaylarının TBM performansına etkisini araştırmak 
için “Göçük Öncesi”, “Göçük Sırası” ve “Göçük Sonrası” olarak 
tanımlanan kazı kesimlerindeki TBM kayıtları ve bundan 
türetilen TBM kazı parametreleri ele alınmıştır. Şekil 8’de sözü 
edilen kazı adımı aralıkları gösterilmiştir
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5.2 Göçük Sırasında Kazı Parametrelerinin Değişimleri

Göçük olaylarının meydana geldiği lokasyonlardan birine ait, 
TBM kazı parametrelerinin kazı adımlarına göre değişimleri 
aşağıda verilmiştir. Bu değişimlerin üzerinde, göçük öncesi 
aşamada veya göçükten hemen önce, olaya ilişkin ipuçları 
veren noktalar daire içerisine alınmış ve olayın gidişatını 
gösteren eğilim (trend) çizgisi işaretlenmiştir. 

5.3 Kazı Parametreleri Değişimlerinin Değerlendirilmesi

İncelenen 11 göçük olayında ele alınan 9 farklı kazı 
performans parametresinin göçük öncesi, göçük sırası ve 
göçük sonrasındaki değişimlerinin gözden geçirilmesi 
sonucunda başlıca şu hususlar öne çıkmaktadır (Yüksel, 
2013).

• Göçük bölgesinin 20 ila 10 ringlik kazı adımı öncesinde 
performans parametreleri değerleri az çok sakin bir 
şekilde seyretmekteyken,  göçük noktasına yaklaştığında 
belirgin bir dalgalanma ortaya çıkmaktadır. Bunun daha iyi 
izlenebilmesi için uç değerler dairesel çizgiler içerisinde 
gösterilmiştir. Bu durum, göçük bölgesine yaklaşılırken 
jeolojik durumda ve buna bağlı olarak tünel kazı 
ortamının jeomekanik parametrelerinde değişkenliklerin 
meydana geleceğine işaret etmekte olduğu biçiminde 
yorumlanabilir.

• Göçük öncesi aşamada kazı performans parametrelerinin 
eğilimlerinde (grafikler üzerinde belirtilen eğilimler 
istatistiki anlamda belirlenen bir trend olmayıp olayın 
gidişatını temsil etmektedir) bir artma ya da azalma 
konusunda bir genelleme yapılamamaktadır. Ancak, göçük 
noktasına yaklaşıldığı zaman, parametrelerdeki dalgalanma 
ani bir şekilde yerini ya artma ya da azalma yönünde 
bir değişikliğe bırakmaktadır. Genel olarak bu değişim 
göçük noktasının 10 ila 5 ring gerisindeki bir noktada 
başlamaktadır.

• Hemen hemen bütün göçük olaylarında “göçük sırasında” 
toplam itme kuvveti (TF) ve tork (T) artma eğilimi 
gösterirken penetrasyon (p) büyüklüğü azalma eğilimi 
içerisinde olmaktadır.

• Keza yukarıdaki temel parametrelerden hesaplanarak 
türetilen parametreler olan (TF/p), (T/p) ve SE 
büyüklüklerinde de artış eğilimi gözlenmektedir. 
Beklenildiği üzere penetrasyon büyüklüğünün bir 
fonksiyonu olan ICR parametresi de benzer şekilde azalma 
eğilimi göstermektedir.

• Güç tüketimi büyüklüğünde belirgin bir trend yönü 
genellemesi yapılamamaktadır. Diğer kelimelerle bazı 
göçük olaylarında performans parametrelerinde artma 
görülürken bazılarında ise azalma söz konusu veya bazı 
göçüklerde de yatay bir trend izlenmektedir.

6. SONUÇLAR

Bu bölümde, Kadıköy–Kartal Metrosu’nun Kozyatağı–
Kadıköy istasyonları arasında kullanılan EPB-TBM 
özelliğindeki makinenin kayıtları analiz edilmiştir. Ulaşılan 
belli başlı sonuçlar şöyle özetlenebilir;
 Kozyatağı–Kadıköy İstasyonları arasında yapılan kazı 
sırasında kazı olayını sekteye uğratan 11 adet göçük 
olayında kazı operasyonu 1 ila 26 gün arasında duraklamış 
olup bunların toplam süresi 93 gün 4 saat etmiştir. Bu da 
sağ ve sol hatların ortalama bitim süresi olan 1.014 günün 
kabaca %10’una karşı gelmektedir. 
 Kazı sırasında meydana gelen göçüklerin kazı performansı 
üzerindeki etkisinin incelenmesi “göçük öncesi”, “göçük 
sırası” ve “göçük sonrası” şeklindeki aşamalarda yapılmıştır. 
Bu incelemede farklı kazı adımları içerisinde istatistiksel 
analiz yapılmış ve kazı adım sayılarını ifade etmek üzere 
30-20-30 şeklindeki bir alternatif anlamlı bulunmuş ve 
inceleme bu yönde yoğunlaştırılmıştır.
 Genel olarak göçük öncesi kazı adımlarında sakin 
bir seyir izleyen kazı parametreleri, göçük noktasına 
yaklaşılmasıyla birlikte ilkin bir dalgalanma, sonra da 
ani bir değişim içerisine girmektedir. Bu durum göçük 
noktasının 10 ila 5 ring gerisinde meydana gelmektedir.
 Genel bir ifadeyle, çoğu performans parametresi göçük 
sırasında artarken penetrasyon büyüklüğü azalma trendi 
göstermektedir.
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Dünya iş makineleri sektörünün 
önde gelen markalarından biri olan 
CASE, alanında köklü bir geçmiş 

ve deneyimin ürünü yüksek performanslı 
iş makineleriyle fuarın en dikkat çeken 
markası oldu.

Günümüzde dünyadaki birçok kazıcı 
yükleyicide standart olarak talep edilen 
uzar bom teknolojisinin yaratıcısı olan ve 
bugüne kadar sektörde birçok yeniliğin 
altına imzasını atan CASE, furdaki standıyla 
ziyaretçi akınına uğradı. CASE standı, 
sınıfının en iyi devrilme yüklerinden birine 
sahip olan 821F lastikli yükleyicisiyle göz 
doldururken; yeni akıllı hidrolik sistemiyle 
performans ve üretkenlikte ciddi gelişme 
sağlayan C Serisi paletli ekskavatörleriyle 
de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. 
CASE, fuar süresince paletli ekskavatör ürün 
serisi dahilindeki CX130B, CX300C, CX370 
ve yoğun hafriyat tipi CX470C modellerinin 
yanı sıra; 721F & 821F lastikli yükleyiciler, 
580ST ve 695ST model kazıcı yükleyiciler, 
SR150, SR220 ve SR250 model nokta 
dönüşlü yükleyiciler ve CX15B & CX39B 
model mini paletli ekskavatörler ile  geniş 
ürün gamını ziyaretçilerle buluşturma 
imkanı buldu.

TürkTraktör Case İş Makineleri Direkt 
Satış Grup Müdürü Boğaç Ertekin; “Case iş 

With more than 170 years of 
experience in manufacturing 
construction machinery, CASE 
made many breakthroughs 
in the global construction 
machinery sector. CASE 
exhibited model 821F tyred 
unloader standing out with 
its outstanding performance, 
crawler excavator drawing 
the attention with its 
productivity and along other 
products of its product range 
in KOMATEK Fair in Ankara 
on the dates of 6 – 10 May 
2015. CASE stand was one 
of the most visited stands 
during the fair and it was 
one of the brands attracting 
high attention.

Case Open-Width 
COnstruCtiOn 
MaChineries 
Let its prOduCt 
range be seen in 
KOMateK Fair

Case Geniş iş Makineleri ÜrÜn GaMını 
koMatek Fuarı’nda GörÜCÜye Çıkardı

makinelerinde ürün gamımız üretkenliği 
ve verimliliğini sayesinde yatırım dönüş 
süresini minimize eden, sınıfının en iddialı 
makinelerden oluşuyor. TürkTraktör’ün 
satış sonrası servis konusunda sahip 
olduğu bilgi birikimi (know-how) ile 
Case’in müşteri beklentilerinin de üzerine 
çıkmasını sağlayacağız”.

Fuarı ve sergilenen ürünleri değerlendiren 
Boğaç Ertekin; “Ankara’da, böylesine geniş 
katılımlı bir fuarda ürünlerimizi tanıtıyor 
olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. 
CASE markamızla, iş makineleri sektöründe 
de varlık göstermekteyiz. Ürün gamımızda, 
markamızın DNA’sı gereği üretkenliğe, 
yakıt verimliliğine, bakım kolaylığına 
ve operatör konforuna odaklanılıyor. 
Fuarda sergilediğimiz CASE 821F lastikli 
yükleyicimiz, özellikle üzerinde önemle 
durduğumuz ve beklentilerimizin yüksek 
olduğu bir ürün. Bu makinede motor, 
alışılanın aksine kabininin arkasında değil, 
makinenin en arka bölümünde yer alıyor. 
Bu da makine üzerinde daha az karşı ağırlık 
kullanılarak ağırlık merkezinin optimize 
edilmesini, kaldırma kapasitesinin artmasını 
ve yakıt tüketiminin düşürülmesini 
sağlıyor. Ayrıca, verimli Isuzu motorları, 
gelişmiş hidrolik pompa kontrolü ve enerji 
tasarrufu sağlayan çalışma modlarıyla 
sahada üretkenlikle birlikte verimliliği 

170 yıldan fazladır sürdürdüğü 
iş makinesi üretimiyle dünya 
iş makineleri sektörüne pek 
çok ilki kazandıran CASE, 
6-10 Mayıs 2015 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen KOMATEK 
Fuarı’nda, üstün performansıyla 
dikkat çeken 821F model lastik 
yükleyicisi,  sınıfında verimliliği 
ve üretkenliği ile dikkat çeken 
paletli ekskavatörlerinin yanı 
sıra geniş ürün gamını diğer 
bireylerini sergiledi. Fuar 
süresince standı yüksek ziyaretçi 
sayısına sahip olan CASE, fuarın 
en çok ilgi gören markalarından 
biri oldu. 
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arttıran C serisi paletli ekskavatörlerimize 
de çok güveniyoruz” dedi. 

Case Lastikli Yükleyiciler

Serideki ürünlerin neredeyse tamamında 
makinenin en arka bölümüne yerleştirilen 
motor sayesinde, makine üzerinde daha az 
karşı ağırlık kullanılarak ağırlık merkezi 
optimize ediliyor ve kaldırma kapasitesi 
arttırılıyor. Bu sayede sınıfının en üst 
düzey devrilme yüklerine sahip olan 
makineler, daha seri çalışıyor ve yüksek 
kova kapasiteleriyle birim zamanda daha 
fazla üretim yaparak makinenin yatırım geri 
dönüş süresini kısaltıyor. Motor ile kabin 
arasında yer alan küp şeklinde tasarlanmış 
radyatör sistemi her yönden temiz havayı 
alıyor ve radyatörlerin geniş yüzeylerinden 
geçirerek soğutmayı optimize ediyor. Tüm 
modellerde standart olarak sunulan ters 
fan özelliği ise radyatör temizliğinin 
kolayca yapılabilmesini sağlıyor.

Case lastikli yükleyici serisindeki en önemli 
tasarım felsefelerinden biri de 

operatör konforu. Geniş iç hacmi sayesinde 
çok rahat bir çalışma alanına sahip olan 
operatör, rahat ulaşılabilen kumanda 
paneli sayesinde, makineyi oldukça rahat 
şekilde kontrol edebiliyor. Geniş görüş 
açısı sayesinde makinenin hem ön hem 
de arka kısmına hâkim olan operatör, 
yüklemelerde kova yanaşma mesafesini 
hızlı ve emniyetli bir şekilde ayarlayarak 
daha rahat çalışıp birim zamanda daha 
fazla üretim yapabiliyor.

Case Paletli Ekskavatörler

Tamamı Japonya’da üretilen ve yeni akıllı 
hidrolik sistem sayesinde performans 
ile üretkenliğe olumlu katkılar yapan C 
Serisi ekskavatörlerde, artırılan kaldırma 
kapasitesi iş çevirim sürelerini kısaltılıyor. 
Artırılan çalışma ağırlıkları da makinelere 
ekstra kazı gücü ve denge kazandırıyor.

Verimli Isuzu motorlar, gelişmiş hidrolik 
pompa kontrolü ve enerji tasarrufu 
sağlayan yeni çalışma modları sayesinde 
iş ve yakıt verimliliği artıyor. Operatör 
levyelere 5 saniye dokunmadığında motoru 
otomatik olarak rölantiye düşüren ‘Auto 
Idle’ ve 3 dakikadan uzun süre faaliyet 

göstermediğinde motoru tamamen 

durduran ‘Idle Shutdown’ özellikleri, 
bu makinelerdeki yakıt tasarrufunu 
bir adım öteye taşıyor. ROPS ve FOPS 
güvenlik standartlarındaki Case kabinleri 
operatörlere düşük titreşimli, gürültüsüz, 
konforlu ve ergonomik bir ortam sunuyor. 
Renkli geniş monitör üzerinden izlenebilen 
geri görüş kamerası şantiye güvenliğini 
artırıyor.

TürkTraktör Case İş Makineleri Direkt Satış 
Grup Müdürü Boğaç Ertekin sözlerini şu 
şekilde tamamladı:
 “Kazıcı yükleyici serimiz ve nokta dönüşlü 
mini yükleyicilerimizle tamamlanan 
kompakt ürün yelpazemiz sayesinde 
iş ve inşaat makineleri pazarının tüm 
segmentlerinde rekabet gücümüzü daha 
da arttırmış bulunuyoruz”

“Dünyanın ilk fabrika üretimi kazıcı 
yükleyicisini dünya iş makineleri 
sektörüne sunan Case aynı zamanda uzar 
bom teknolojisinin yaratıcı ve bugüne 
kadar ürettiği yaklaşık 750 bin adet 
kazıcı yükleyici ile dünyanın bu ürün 
grubunda en önemli üreticilerinden biri. 
Türkiye pazarında sırasıyla 97bg ve 110bg 
gücündeki 580ST & 695ST kazıcı yükleyici 
modellerimiz ile de müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. 516Nm tork 
ve 110bg motor gücü ile 695ST modelimiz 
segmentinin en iddialı değerlerine sahip 
ve değişken debili pistonlu tip hidrolik 
pompa sayesinde de yakıt tüketiminde 
oldukça iddialı. Ayrıca, 590kg’dan 1360kg’a 
uzanan nominal çalışma kapasitelerine 
sahip geniş nokta dönüşlü mini yükleyici 
serimiz ile de farklı müşterilerimizin farklı 
ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz.” 
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İnşaat el aletleri sektörünün önde gelen 
şirketleri arasında yer alan Hilti Türkiye, 
Great Place to Work Enstitüsü’nün, 

dünyanın en prestijli araştırmaları arasında 
yer alan Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2015 
listesinde 3. sırada yer aldı. 50-500 çalışan 
sayısı kategorisinde geçtiğimiz yıl 9. sırada 
bulunan Hilti Türkiye, bu yıl altı basamak 
birden yükseldi. 

Çalışan odaklı yönetim anlayışıyla, insani 
dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 
Şampiyon Şirketler sıralamasında 3. sıraya 
yerleşen Hilti Türkiye, ayrıca Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri 2015 listesinde bulunan 
25 şirket arasında ekstra bir analize 
tabi tutularak üstün uygulamalara sahip 
şirketlere verilen Özel Ödül kategorisinde 
Yaşam Boyu Öğrenme Özel Ödülü’nü aldı. 

Çalışanları Gurur Duyuyor 

Great Place to Work’ün, kurum kültürü 
alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş 
çaplı araştırmasında çalışanlarının mevcut 
kurum kültürleri hakkındaki düşünceleri ve 
İK uygulamalarının bütünü analiz ediliyor. 
Çalışanlarla yapılan Trust Index anketinde, 
şirketlerdeki güven algısı; güvenilirlik, 
saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu 
kriterlerine göre ölçülüyor.  İyi sonuç 
alan şirketlerin çalışanları, o kurumda 
çalışmaktan gurur duyuyor.  

1982 yılından bu yana Türkiye pazarında 
yer alan inşaat el aletleri sektörünün 
jenerik markası Hilti Türkiye, merkez ofisi 
İstanbul‘un yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya, 
Bursa ve Adana Bölge Müdürlüklerinde 

Great Place to Work 
Institute published Turkey’s 
best employers in 2015 and 
Hilti Turkey became in the 
3rd rank at the category of 
employing 50-500 capacity 
of workers. Hilti Turkey, 
increased its position, 
according to last year 
results and received on 
lifetime learning award.

Hilti turkey is 
at employer’s 
CHampions league

Hilti türkiye işveren şampiyonları ligi’nde

görev alan 200 çalışanı ile faaliyet 
gösteriyor.   

İK’nın İLK’leri 

Hilti Türkiye, insan kaynakları alanında pek 
çok ödül almış bir program olan Hilti Way 
Kampı, üstün yetenekli çalışanlarına özel 
Uluslararası Yetenek Programı, Pizza ve 
Liderlik Etkinliği gibi program, uygulama 
ve etkinliklere sahip bulunuyor. 

Hilti Türkiye, Hilti Global için bir yetenek 
havuzu ve önemli bir insan kaynağı gücü 
haline gelmeyi hedefliyor. Bu amaçla 
gerçekleştirilen Performans ve Stratejik 
İnsan Gücü Yönetimi çalışmaları sonucunda 
Hilti Türkiye’deki yetenekli çalışanların 
META Bölgesi (Middle East, Turkey and 
Africa - Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) içindeki 
diğer Hilti organizasyonlarına atamaları 
yapılıyor. 

İstanbul Ataşehir’deki sıra dışı ve modern 
tarzıyla dikkat çeken ofisini çalışanlarının 
istekleri ve beklentileri doğrultusunda 
dizayn eden Hilti Türkiye’nin ofisi Hilti 
Group içerisinde ilk ve tek durumunda. 
Ofiste Genel Müdür dahil kimsenin kendine 
ait odası yok. Çalışanların dinlenmeleri, 
eğlenmeleri ve sosyalleşmelerine olanak 
sağlayan geniş bir mutfak, oyun alanı, 
rekreasyon alanı, siesta odası, yeni anne 
bakım odası gibi alanlar yer alıyor. 

Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan Türkiye’nin En İyi 
İşverenleri 2015 listesinde 50-500 arasında çalışanı bulunan şirketler 
kategorisinde 3. olan Hilti Türkiye, geçtiğimiz yıla göre altı basamak birden 
sıçrama kaydetti. Hilti Türkiye, ayrıca Yaşam Boyu Öğrenme alanında Özel 
Ödül’e layık görüldü
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Polymacro ile Daha Güçlü yaPılar

Polyfibers, first synthetic 
micro reinforcement 
producer in Turkey, gained 
a place in the market 
with their new product 
Polymacro. After research 
and development done with 
Italian partner, Polipropilen 
fiber industry will produce 
special macro and micro 
synthetic fibers for specific 
tunnel projects.

More Stiff 
StructureS by 
PolyMacro

Türkiye’nin ilk sentetik micro donatı 
imalatçısı olan Polyfibers, yeni markası 
Polymacro ile sektördeki yerini aldı. 

İtalyan iş ortakları ile yaptıkları ar-ge çalışmaları 
neticesinde Polymacro’yu Türk inşaat sektörüne 
kazandıran Polipropilen Elyaf Sanayi, tünel 
projeleri için de özel makro ve mikro sentetik 
lifler üretiyor. 

Özellikle püskürtme beton (shotcrete) 
uygulamalarında, Polyfibers mikro liflerinin geri 
sekmeyi %5 -%8 oranında düşürdüğünü söyleyen 
Satış ve Pazarlama Direktörü Sinan İnan, kusursuz 
bir yüzey elde edilmesinin yanı sıra projenin en 
büyük gider kalemi olan betondan da büyük 
ölçüde tasarruf sağlandığını belirtti. 

“Polyfibers mikro donatıları ile betonun yüzeye 
tutunma direnci artarken Polymacro lifleri ile yapı 
üç boyutlu olarak kusursuz donatılandırılmaktadır.” 
diyen Sinan İnan, mikro donatılar ile betonda 

çatlamanın önüne geçildiğini ve Polymacro 
yapısal lifleri ile paslanma riski olmadan, klasik 
yöntemlere oranla çok daha kısa sürede projeleri 
tamamladıkları bilgisini verdi.

Projeye Özel İmalat ve Paketleme

2001 yılından bu yana sahada edindikleri 
tecrübeler ile “En doğru donatıya birlikte karar 
verelim” sloganıyla yola çıktıklarını belirten 
İnan; “Yapılan statik hesaplamalardan sonra 
projeye özel imalat yapıyoruz. Böylece ürünün 
kullanım miktarı kusursuz bir şekilde sağlanırken, 
malzemenin kullanımı esnasında olası telef 
riskinin önüne geçilmektedir.” dedi. 
Satış ve Pazarlama Direktörü Sinan İnan sözlerini 
şöyle sonlandırdı: “Polipropilen Elyaf Sanayi 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
sentetik donatılar üzerine dünyadaki gelişmeleri 
takip ederek siz iş ortaklarımıza en doğru 
çözümleri sunmaya devam edecek.” 
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Shandong Lingong 
Construction Machinery 
(Lingong), one of the leading 
construction machinery 
manufacturers in China, is 
preparing to release its SDLG 
brand products in Turkey. 
ASCENDUM Machinery will 
be the distributor of SDLG’s 
first CE certificated wheel 
loader LG958L and introduce 
it firstly in KOMATEK 
International Construction 
Machinery, Technology & 
Equipment Trade Fair.

SDLG IS IN TURKEY 
WITH THE QUALITY 
OF ASCENDUM

SDLG ASCENDUM GÜVENCESİYLE TÜRKİYE’DE
Çin’in önde gelen iş makinaları üreticilerinden Shandong Lingong 
İş Makinaları (Lingong), SDLG markalı ürünlerini Türkiye’de piyasaya 
sürmeye hazırlanıyor. Distribütörlüğünü ASCENDUM Makina’nın 
yapacağı SDLG’nin ilk CE sertifikalı tekerlekli yükleyicisi LG958L, 
ilk olarak KOMATEK Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve 
Aletleri İhtisas Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturulacak.

Türkiye, son yıllarda iş makinaları 
sektöründe giderek daha çok yatırım 
yapılan bölgelerden biri haline geldi. 

Bu durum karşısında harekete geçen ve 
küresel büyüme programına Türkiye’de devam 
etme kararı alan SDLG, distribütör olarak 18 
şubesiyle köklü ve tecrübeli bir makina bayiliği 
olan ASCENDUM Makina’yı tercih etti. Geniş 
ürün kataloğu ile tüm Türkiye’de müşterilerine 
hızlı ve etkili satış ve teknik destek hizmetler 
sunan ASCENDUM Makina artık SDLG’yi de 
tüm Türkiye’de temsil edecek. Bu temsiliyetin 
ilk durağı ise, 6-10 Mayıs tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleşecek olan KOMATEK 
Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji 
ve Aletleri İhtisas Fuarı olacak. SDLG’nin ilk 
CE sertifikalı tekerlekli yükleyicisi LG958L, 
KOMATEK 2015 Fuarı’nda görücüye çıkacak.

ASCENDUM yelpazesi SDLG ile genişliyor

Türkiye’de kısa vadede beklenen büyük 
yatırımlarla birlikte SDLG tekerlekli 
yükleyicilerin ülkede iyi bir potansiyele 
sahip olduğunu söyleyen ASCENDUM Makina 
CEO’su Mahir Hocaoğlu, “Türkiye’de ortaya 
çıkmaya başlayan birçok inşaat girişimi var. 
Örneğin, 2013 yılında Türkiye hükümeti ulaşım 
altyapısı için yaklaşık 8 milyon dolarlık yatırım 
planlarını açıkladı. Buna otoyol ağını üç kat 
büyüterek 7 bin 500 kilometreye çıkarmak da 
dâhil” diyor.  İnşaat projelerindeki artışın, güçlü 
bir değer önerisi ve güvenilir satış sonrası 
destekle birlikte gelen sağlam makinalara 
olan talebi arttırdığını vurgulayan Hocaoğlu, 
“Piyasanın gereksinimleri dikkate alındığında, 
LG958L’nin özellikleri ve avantajlarının birçok 
insana cazip geleceğini düşünüyoruz. SDLG 
marka makinalar bizim mevcut portfolyomuzu 
tamamlıyor ve müşterilerimize daha geniş bir 
çözüm yelpazesi sunmamızı sağlıyor” şeklinde 
konuşuyor.
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Türkiye’de satışa çıkacak olan CE sertifikalı 
LG958L, Euro emisyon standartlarının 4. 
aşamasının gereksinimlerini karşılaması için 
yeni bir motorla tasarlandı. Türkiye’de ilk 
kez KOMATEK 2015 Fuarı’nda sergilenecek 
olsa da, SDLG makinaları 80’den fazla 
piyasada satılıyor. Üstelik SDLG markası tüm 
dünyada en çok tekerlekli yükleyici satan 
markalardan biri olarak öne çıkıyor. İnşaat 

sektöründe, belediyecilik hizmetlerinde, 
tarım ve endüstri uygulamalarında çalışanlar 
arasında, Hindistan, Orta Doğu ve ABD 
gibi piyasalarda oldukça popüler. LG958L 
modeli ise kullanım kolaylığı, değer bazlı 
fiyatlandırma ve yatırım getirisi sayesinde 
daha büyük rağbet görüyor.

“ASCENDUM kalitesi rakipsiz”

Dünyanın en büyük Çinli iş makinaları 
markası olma vizyonu ile büyümeye devam 
eden Lingong, son iki yılda SDLG ürünlerini 

tüm dünyada 18 piyasada 
satışa sunmaya başladı. 
İhracat piyasalarında 
güçlü satış ve servis 
şirketleriyle yapılan 
ortaklığın şirket 
stratejisinin önemli 
bir parçası olduğunu 

söyleyen SDLG 

İdari Başkanı Yu Mengsheng, “Biz yalnızca 
müşterilerimize mükemmel ürünler sunmak 
istemiyoruz. Makinalarımızın sahipleri için 
olabildiğince avantajlı olduğunu kesinleştirmek 
adına, rakipsiz servis ve yedek parça teslimatı 
da sağlamak istiyoruz. Bu nedenle iş makinaları 
için satış ve destek konusunda başarısını 
kanıtlamış olan ASCENDUM Makina ile ortak 
olduk ve onların Türkiye’deki distribütörümüz 
olmasından çok mutluyuz” diyor. 

SDLG LG958L’nin teknik özellikleri:

 Yükleyici kepçesi ve kolunun tek bir kumanda 
koluyla çalıştırıldığı, zengin donanımlı ROPS/
FOPS kabin. Çok iyi bir görüş açısı sunan 
konforlu ve ergonomik çalışma ortamı.

 LG958L, 162 kW’lık 6 silindirli bir SDLG Stage 
IIIA motor. Yüksek torku motordan tekerleklere 
iletmek için yarı otomatik bir ZF şanzıman ve 
SDLG aksları kullanır.

 LG958L, standart olarak 3.0 m³’lük bir kepçeye 
sahip ve nominal yük kapasitesi 5.000 kg.

 ISO standartlarına uygun olarak geliştirilmiş 
bir Hızlı Birleştirici de dahil olmak üzere LG958L 
için kullanılabilecek çeşitli ataşmanlar. 

ASCENDUM Makina Hakkında:

Ascendum Makina; altyapı projelerinde, yol yapımı projelerinde, inşaat 
ve madencilik sektöründe kullanılan Volvo İş Makinaları, Sandvik Mobil 
Kırma ve Eleme Üniteleri’nin, Chicago Pneumatic Kırıcı, SDLG ve SANY’nin 
Türkiye distribütörü olarak hizmet vermektedir. Yüksek kalite standartlarına 
sahip Volvo, Sandvik ve Chicago Pneumatic satış ve satış ve satış sonrası 
hizmetleri Ascendum Makina tarafından tüm Türkiye geneline yayılmış olan 
geniş hizmet ağı aracılığı ile özenle sağlanmaktadır.
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AksA Akrilik ve Ak-kim kimyA Türkiye’nin 500 
Büyük sAnAyi kuruluşu lisTesi’nde yer Aldı

According to Istanbul Chamber 
of Industry’s (ISO) survey in 
2014, world’s biggest acrylic 
fiber producer Aksa Acrylic and 
Turkey’s pioneering chemical 
producer Ak-Kim Chemistry, 
both are part of Akkok Holding, 
advanced this year in the top 
500 list. ISO 500 2014 survey 
results are important for the 
companies operating in Turkey 
because it is reflecting the 
economy in the country.

AksA Acrylic And Ak-kim 
chemistry Are in the list 
of turkey’s 500 lArge 
industry enterprises

A kkök Holding’e bağlı, dünyanın en 
büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa 
Akrilik ve Türkiye’nin öncü kimyasal 

madde üreticilerinden Ak-Kim Kimya, geçen 
yıla kıyasla yükselerek, İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
2014 yılı araştırması sonucunda listede 
yerini aldı. İSO 500 2014 yılı araştırması 
sonuçları, Türkiye ekonomisini yansıtan 
bir araştırma olması nedeniyle Türkiye’de 
faaliyet gösteren şirketler için büyük önem 
taşıyor. 

Dünyadaki en büyük, Türkiye’deki tek 
akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2014 
yılında gerçekleştirdiği 2.066.006.094 TL 
tutarındaki üretimden net satışı ile listenin 
35. sırasında yer aldı. Aksa Akrilik geçen 
sene gerçekleştirilen, 38. sırada yer aldığı 
araştırmaya göre 3 basamak yükseliş 
gösterdi. 

Türkiye’nin öncü kimyasal madde 
üreticilerinden Ak-Kim Kimya ise elde ettiği 

308.667.616 TL tutarındaki üretimden net 
satışı ile 332. sıradan listeye giriş yaptı. 
2013 yılında 351. sırada yer alan Ak-Kim 
Kimya, bu seneki araştırma sonuçlarında 
332. sırada yer alarak 19 basamak yükseldi. 

ISO tarafından gerçekleştirilen araştırma, 
1968 yılında 100 Büyük Sanayi Kuruluşu 
olarak başlamış ve bugün Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması haline 
geldi. Araştırma kapsamında, finansal 
oranlar, kaynak yapısı, karlılık oranları, 
ekonomik karlılık, varlık devir hızları, net 
katma değerinin faktör gelirleri (fonksiyonel) 
dağılımı, üretim faaliyeti dışı gelirler, 
istihdam ve brüt katma değer dağılımı 
ile işgücü verimliliği konularında çeşitli 
değerlendirmeler yapılıyor. 

Yurtiçi olduğu gibi yurtdışında da yoğun 
ilgi ile karşılanan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Araştırması”, Türk sanayinin 
gelişimine ve geleceğe yönelik yol haritasının 
belirlenmesine önemli katkılar sağlıyor. 
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PanasonIc ile Güç UstalarIn elinde Yeni 
nesil ProfesYonel el aletleri türkiYe’de

World’s leading brand 
Panasonic, started to 
produce proffesional 
hand tools and put 
on market by Viko by 
Panasonic in Turkey.  

Panasonic new 
Generation Hand 
tools are in 
turkey Market

P rofesyoneller bilir, yaptığınız işin 
kalitesi kullandığınız malzeme ve 
aletlerle yakından ilgilidir. Dünyanın 

önde gelen markalarından Panasonic 
de bunu çok iyi biliyor. Güçlü marka, 
tüm deneyim ve birikimini aktardığı 
profesyonel el aletleri serisini şimdi Viko 
by Panasonic satış kanalı ile Türkiye’de 
pazara sunuyor. Panasonic profesyonel 
el aletleri; maksimum çalışma süresi, 
maksimum kapasite, mükemmel koruma ve 
yüksek esneklik gibi özellikleriyle taşları 
yerinden oynatıyor.  

Panasonic, profesyonel el aletleri ile 
yüksek performansı ve ileri teknolojiyi 
kullanımınıza sunuyor. Matkap vidalama, 
vidalama, darbeli matkap vidalama, darbeli 
somun sıkma / vidalama, SDS - plus kırıcı 

/ delici, avuç taşlama, silikon tabancası, 
el feneri, üfleme makinesi, el süpürgesi 
ve birbirinden fonksiyonel testerelerden 
oluşan ürün serisi sayesinde en ağır işler 
bile kolaylaşıyor. Ürünler tek tek ya da 
kombo setler içinde satın alınabiliyor. Öte 
yandan kablosuz ve akülü çalışma özelliğine 
sahip aletler, dayanıklılığı ile de rakipleri 
arasından sıyrılıyor. Sağanak yağmur 
altında bile sorunsuzca çalışabilen ürünler, 
aynı zamanda tozdan da etkilenmiyor. 
Yüksek seviye toz ve su koruması, zorlu 
saha koşullarında çalışırken artırılmış 
sağlamlığı da beraberinde getiriyor. Viko 
by Panasonic, profesyonel el aletlerine 
3 yıl garanti verirken, Türkiye genelinde 
oluşturulmuş 21 yaygın servis noktası ağı 
ile de satış sonrası destek sağlıyor. 
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OperatOrs Club avrupa DışınDa  
İlk Defa türkİye’De

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki 14 ülkede 
12 binden fazla üyesi bulunan Operators 
Club (Operatörler Kulübü), yeni üyelerini 

Türkiye’de arıyor. Volvo İş Makinaları tarafından 
1998 yılında Almanya’da kurulan bu büyük sosyal 
ağ, her yıl çeşitli ülkelerde sadece profesyonel 
operatörlerin katıldığı yarışmalar düzenliyor. Bu 
sayede operatörlere hem becerilerini gösterme 
hem de ustalıklarını sergileme olanağı verirken, 
ülkelerinde tanınmış birer operatör olma imkanı 
da sunuyor. Bu sene 15’incisi düzenlenecek olan 
Operators Club, Avrupa ülkeleri dışında ilk kez 
bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilecek. Türkiye’de 
ASCENDUM Makina distribütörlüğündeki Volvo 
İş Makinaları tarafından 30 Mayıs – 25 Temmuz 
tarihleri arasında ülkenin farklı noktalarında 
düzenlenecek yarışmalar sonucunda, Türkiye’nin 
en iyi operatörleri seçilecek. Ardından İtalya’da 
yapılacak olan Büyük Final’de, 15 ülkenin 
finalistleri hem ülkelerini temsil etme, hem de 
dünyanın en iyi operatörü unvanını kazanma 
şansına sahip olacak. 

Avrupa Dışında İlk Kez Türkiye’de

Operators Club’ın Türkiye ayağından bahseden 

Dünyanın en iyi operatörlerini belirleyen Operators Club başlıyor. Volvo İş 
Makinaları’nın Avrupa ülkeleri dışında ilk kez bu yıl Türkiye’de düzenleyeceği 
organizasyonun kapsamından bahseden ASCENDUM Makina Pazarlama ve Satış 
Destek Müdürü Ebru Nihan Celkan, yarışmaların gerçekleştirileceği noktaları ve 
merak edilen detayları paylaşıyor.

Operators Club is 
determining world’s best 
operators, which will be 
organized in Turkey for the 
first time by ASCENDUM 
machinery. Marketing and 
Sales Support Manager 
Ebru Nihan Celkan is 
talking about some details 
and organization places.

OperatOrs Club 
Will be Organized 
in turkey fOr the 
first time 

İstanbul-Avrupa yakasında ve 14 Haziran’da 
da İstanbul-Anadolu yakasında düzenlenecek. 
9 farklı şehirde toplam 10 noktada yapılacak 
olan yarışmalarda Türkiye genelinde ilk 5’e 
giren yarışmacılar, 25 Temmuz’da İstanbul’da 
organize edilecek olan Türkiye Finali’ne katılma 
hakkı kazanacak. 

2016’da Büyük Final Türkiye’de Olabilir

Operators Club’ın birbirinden ilginç yarışmaları 
sayesinde eğlenceli bir gün geçirmeleri 
beklenen operatörlerin en iyileri, İstanbul’da 
düzenlenecek Türkiye Finali’nde yarışma hakkını 
elde edecek. Finalde en iyi dereceye sahip 
olan 2 finalist ise, İtalya’da düzenlenecek olan 
Büyük Final’de diğer 14 ülkenin kazananlarıyla 
yarışacak. Finalistler dünyanın en iyi operatörü 
olmak için yarışırken, yurtdışında ülkelerini 
temsil etme fırsatını da yakalayacak. Eşleriyle 
birlikte İtalya’ya gitme hakkı kazanan her iki 
finalistin de tüm ulaşım ve konaklama masrafları 
ASCENDUM Makina tarafından karşılanacak. 
İtalya’da yapılacak olan Büyük Finali Türkiye’den 
bir finalistin kazanması halinde, gelecek sene 
gerçekleştirilecek olan Operators Club Büyük 
Finali Türkiye’de düzenlenecek.

Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleştirilecek olan 
Operators Club, dünyanın en iyi operatörünü 
seçmeye hazırlanıyor. Yarışmanın Türkiye 
etabına www.operatorsclubtr.com adresinden 
başvuru yapılabiliyor. 

ASCENDUM Makina Pazarlama ve Satış Destek 
Müdürü Ebru Nihan Celkan, “Türkiye Operators 
Club’a Avrupa ülkeleri dışında davet edilen ilk 
ülke. Bunda son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz dijital 
pazarlama ve saha etkinliklerinin büyük etkisi 
var. Benim Volvom, Volvo Yolda, Sahadakiler, 
Volvo ile Usta Operatörler Buluşuyor ve Küçük 
Makinalar Büyük İşler en çok ses getiren 
etkinliklerimizden bazılarıydı. Ürünlerimizi 
müşterilerle daha fazla buluşturmak, müşteri 
deneyimlerini sahada gözlemleyebilmek 
ve müşterilerle her an sahada buluşmak 
için yaptığımız etkinlikler sayesinde, bugün 
Operators Club’ı Türkiye’de gerçekleştirmenin 
heyecanını yaşıyoruz” diyor.

Aynı Heyecan Farklı Şehirlerde

Türkiye’nin en iyi operatörlerinin belirleneceği 
yarışmalar, Volvo İş Makinaları tarafından 9 
farklı şehirde gerçekleştirilecek. Yarışmaların 
ilki 30 Mayıs’ta Trabzon’da yapılacak. Ardından 
sırayla 1 Haziran’da Diyarbakır’da, 2 Haziran’da 
Adana’da, 3 Haziran’da Konya’da, 4 Haziran’da 
Antalya’da, 9 Haziran’da Ankara’da, 10 Haziran’da 
İzmir’de, 11 Haziran’da Bursa’da, 13 Haziran’da 
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World’s leading tyre producer Michelin launched MEMS (Tyre 
Pressure Monitoring System) Evolution3 is an advanced data 
gathering and transmission system for tyres. Michelin will 
increase the running time and reduce costs with its system for 
the truck tyres in open pit mines.

Michelin Debuts MeMs evolution3 to ReDuce 
costs in Mining inDustRy

MIchelIn MeMS evolutIon3 ile Maden 
Sektöründe Maliyetleri düşürecek

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden 
Michelin, lastiklere yönelik gelişmiş 
bir veri algılama ve iletişim sistemi 

olan MEMS (İş Makinesi Lastikleri Takip 
Sistemi) Evolution 3’ü piyasaya sürdü. 
Michelin, bu sistem ile yüzey madenlerinde 
kullanılan damperli kamyonların kullanım 
verimliliğini artıracak.

Yüzyılı aşkın tecrübesiyle lastik sektöründe 
fark yaratmaya devam eden Michelin, 
geliştirdiği teknolojiler sayesinde 
kullanıcılarına büyük kolaylıklar sunuyor. 

Piyasaya sunduğu TPMS (Lastik Basıncı 
Yönetim Sistemleri) ile iş makinesi lastikleri 
yönetiminde bir ilki hayata geçiren Michelin, 
kullanıcıyla iletişim kurabilen yeni MEMS 
Evolution3’ü madencilik dünyası ile 
buluşturdu.

Anlık Sıcak ve Basınç Takibi

Gelişmiş veri algılama ve iletişim sistemine 
sahip olan MEMS Evolution3, operasyonel 
anlamda sunduğu avantajların yanında 
sistem bağlantısı sayesinde de operatörleri 
devamlı olarak anlık ısı ve basınç koşullarıyla 

ilgili bilgilendiriyor. MEMS (İş Makinesi 
Lastikleri Takip Sistemi) Evolution 3 ile 
yavaş basınç kayıpları tespit edilirken olası 
arızalar da engellenebiliyor. Sıc¬aklık artışı 
bildiriminde de bulunan sistem, operatörlere 
yol haritalarını eşzamanlı olarak değiştirme 
imkânı sunuyor. Böylece lastik bakım işlemleri 
kolaylaşırken iş makinelerinin etkin çalışma 
süreçleri de uzuyor. 

Michelin MEMS Evolution3 ile Maliyetler 
Azalıyor

Michelin MEMS Evolution3, kullanıcılarına 
geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Michelin, 
MEMS mühen¬disleri,  MEMS donanımlı 
makinelerin bulunduğu alanlarda maden 
operatörlerinin verimliliğini, güvenliği, 
lastiklerin ömrünü ve madem verimliliğini 
artırmak için çalışıyor. Bu sayede maliyetleri 
azaltan yeni Michelin MEMS Evolution3, 
takip sistemi ve oluşturulan özel kimlik 
vasıtasıyla her bir lastiği ayrı ayrı takip 
edilmesine olanak sunuyor. 3G veya ağ 
aracılığıyla e-posta, SMS ile nerede olursa 
olsun maden birimlerine eşzamanlı uyarılar 
ve çoklu analiz raporları gönderiyor. 

-ŞİRKET HABERLERİ-MICHLEN.indd   121 27.07.2015   04:00:53



ŞANTİYELERDEN ÖZÇEKİMLER

Murat Hızel 
(Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metro Projesi, İstanbul)

Doç.Dr. İlgin Kurşun Ünver 
(İstanbul Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Bölümü, İstanbul)

Doç.Dr. İlgin Kurşun Ünver 

Mayıs - Haziran 2015 .  www.tunelder.org.tr

122 Şantiyelerden Özçekimler - Selfi es in Sites

Akif Kılıç 
(Ramdane Demiryolu 
Tünelleri Projesi, Cezayir)

İsmail Gündoğdu - Güney Demir 
(Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metro Projesi, İstanbul)

Kürşat Ekinci-Erkan Çamyar-
Ahmet Bayri (Avrasya Tüneli 
Projesi, İstanbul)

Okan Karakiprik 
(Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Metro Projesi, 
İstanbul)

Mehmet Erdem-Emrah 
Korkmaz-Rahman Erdem  
(Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Projesi, İstanbul)

Berzan Solduk Erhan Kömürlüoğlu 
(Kartal-Kaynarca Metro Projesi, 
İstanbul)

Eren Caner 
(Road 1 Harel Tunnels, 
İsrail)

Akif Kılıç Berzan Solduk Erhan KömürlüoğluBerzan Solduk Erhan Kömürlüoğlu Doç.Dr. İlgin Kurşun Ünver Eren Caner 

Ferhat Kara 
(Artvin Barajı ve HES Projesi, Artvin)

Oruç Karakuş- Zafer Akman- 
Saffet Kaçan (Riyad Metro 
Projesi) 

Oruç Karakuş- Zafer Akman- 

Okan Karakiprik 

Kürşat Ekinci-Erkan Çamyar-Kürşat Ekinci-Erkan Çamyar- Mehmet Erdem-Emrah 

Eren Soyer 
(Polyak Eynez Madencilik, 
İzmir)

Murat Hızel Eren Soyer 

Mehmet Erdem-Emrah Mehmet Erdem-Emrah 
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Sanem Kayalı (Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul)
Sanem Kayalı (Üsküdar-Ümraniye-

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

Mayıs - Haziran 2015 .  www.tunelder.org.tr

124 Şantiyelerden Özçekimler - Selfi es in Sites

Bayramali Öztürk 
(Shuakhevi HES Projesi, Gürcistan)

Devrim Alkaya-Hüseyin Özcan 
(Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, 
Denizli)

Gültekin Yapıcı (Riyad Metro Projesi, 
Suudi Arabistan)

Yavuz Bilgin-İlker Anman-Sezgin Sönmez 
(Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi, 
İstanbul)

Fevzi Çakmak (Casablanca Taşkın 
Koruma Projesi,  Fas)

Mehmet Anar (İzmir-İstanbul 
Otoyol Projesi, Yalova)

Sertaç Tokcan (Doha 
Metro Projesi, Katar)

Hüseyin Tekeli-Ziya Görür-Osman 
Parlak(Doğançay HES Projesi, Adana)

Muzaffer Yılmaz-Gürhan Demir 
(Küre Bakır İşletmesi, Kastamonu)

Hüseyin Tekeli-Ziya Görür-Osman Hüseyin Tekeli-Ziya Görür-Osman Devrim Alkaya-Hüseyin Özcan 

Süleyman Karagüzel 
(Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi)

Nedim Yüksel 
(Karamadazı Demir İşletmesi, Kayseri)
Nedim Yüksel Nedim Yüksel 
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ŞANTİYELERDE 
MANGAL ZAMANI

Tarık Öztürk 
(Ankara - İstanbul Yuksek Hızlı Tren Projesi Doğançay Ripaji, Adapazarı)

Uğur Sonay (Shuakhevi HES Projesi 
Chanckalo Tüneli, Shuakhevi, Gürcistan)

Ali Gezer  
(Galata-Cendere-Baltalimanı 
Atıksu Tüneli Projesi, İstanbul)

Ömür Seçkin 
(Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Projesi, İstanbul)

Serkan Taşdemir
(Doğançay HES Projesi, Adana)

Tarık Öztürk 

Serkan Taşdemir

Uğur Sonay (Shuakhevi HES Projesi 

Ali Gezer  Ömür Seçkin Ali Gezer  Ali Gezer  

Cemil Toroğlu (Avrasya Tüneli Projesi, İstanbul)
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ŞANTİYELERDE DOĞUMGÜNÜ
KUTLAMALARI

Bayram Kaya-Barış Turan-Cihangir Kalyoncu -6 Haziran

Ertuğrul Avcı - 8 Haziran

Okan Alp Gül - 8 HaziranOkan Alp Gül - 8 HaziranOkan Alp Gül - 8 Haziran

Murat Dinç - 4 Mayıs

Feyzi Demir - 15 Haziran Volkan Kaplan 18 Haziran Ünal Kılınç - 12 Haziran
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ŞAMPİYONLAR 

Mübin Ören 
(Tünelmak)

Atakan Süler (İzmir-İstanbul Otoyol 
Projesi Selçukgazi Tüneli, Yalova)

Serkan Ömer Koç 
(Küre Bakır İşletmeleri, Kastamonu)

Feyzi Demir (Nas-YSE Ortaklığı, 
Büyükçekmece Atıksu Projesi, 
İstanbul)

Akif Kılıç (Ramdane Demiryolu 
Tünelleri Projesi, Cezayir)

Volkan Kaplan 
(Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi, Sivas)

Ahmet Karaöz 
(Girme Barajı, Muğla)

İsmail Bayrak (Merille River-Marsabit 
Road Project, Kenya)

Yavuz Bekiroğlu 
(Shuakhevi HES Projesi, Gürcistan)

Akif Kılıç (Ramdane Demiryolu 

Ahmet Karaöz 
(Girme Barajı, Muğla)
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ŞANTİYELERDE YAŞAM

Nedim Yüksel 
(Karamadazı Demir İşletmesi, Kayseri)

Eren Soyer 
(Polyak Eynez Madencilik, İzmir)

Arif Cemal Seçkin 
(Riyad Metro Projesi, Suudi Arabistan)

Sinan Tombul-Mehmet Erdi Erdurak 
(Fang ve Peshqeshit HES Projeleri, 
Arnavutluk)

Tamer Acıöz (Ankara İçme Suyu 
2. Merhale Projesi, Bolu)

Mustafa Bahar-Ümit Sönmez 
(Ankara - İstanbul Yuksek Hızlı Tren 
Projesi Doğançay Ripaji, Adapazarı)

Şafak Yıldız (İstanbul-İzmir Otoyol Projesi, 
Selçukgazi Tüneli, Yalova)

Serkan Taşdemir 
(Doğançay HES Projesi, Adana)

Mustafa Baltacı (Riyad Metro Projesi, 
Suudi Arabistan
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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.
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127. Yavuz Bekiroğlu
 Statkraft KKE.

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

129. Hıdır Ayyıldız
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

130. Hüseyin Akçal
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

131. Hakan Sevdi
 ERKOM Ltd. Şti.

132. R.Bora Oygür
 ERKOM Ltd. Şti.

133. İsmail Hakkı Şık

134. Eyüp Polat, 
 İBB Yapı İşleri Müdürlüğü

135. Cihan Ersoy

 Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.

136. Olgun Esen
 Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

137. Fatih Çatalbaş
 Zetaş Zemin Teknolojileri A.Ş.

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

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

140. Altay Ertin
 Geo-Net Mühendislik ve Müşavirlik

141. Yıldıray Çelik
 İ.B.B. Raylı Sstem Müd.
142. Ahmet Önal
 İ.B.B. Raylı Sstem Müd.

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

144. Bahattin Bulut Albayrak
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

145. Onur Kılıç
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

146. Gözde Coşkan
 Dağcan A.Ş.

147. Mehmet Bağırcı
 Darenhes Pembelik Barajı

148. Mahmut Ragıp Turhan
 Projima Tünel A.Ş. 

149. Fatih Bektaş
 Projima Tünel A.Ş. 

150. Gökhan Sunu
 Ege Asfalt

151. Gökhan Sevim Duran
 Ege Asfalt

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

153. Hasan Aydın
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

154. Aslan Kıranoğlu
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

155. Mehmet Eşref Kurtoğlu
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

156. İbrahim Uslu
 Koçoğlu İnş. A.Ş.

157. Abdullah Kürşat Erol
 Otoyol A.Ş.

158. Abdi Yılmaz
 Limak İnşaat

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

160. Veysel Salgıntaş
 Limak İnşaat

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

162. Bahtiyar Ünver
 Hacettepe Üniversitesi

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

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

165. Ali Çebi
 CMA Ovit

166. Mahmut Anlı
 CMA Ovit

167. Onur Ülgen
 CMA Ovit

168. Murat Okur
 Emay Müş.

169. Mehmet İlker Bozlar
 Emay Müş.

170. Baki Acil
 Cengiz Makyol ASL

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

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

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

174. Hasan Baştan
 Yertaş İnş.

175. Mehmet Anar
 Yertaş İnş.
176. Şahap Bülent Baydar
 Yertaş İnş.

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

254. Hasan Karabiber

255. Hasan Denek
 Melemoğlu İnş.

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

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

258. Niyazi Şennazlı
 Fugrosial Ltd. Şti.

259. Süleyman Bilge Parlak
 Fugrosial Ltd. Şti.

260. Özcan Yılmaz

261. Ülkü Ebru Yıldırım, 
 İBB Avrupa Yakası Raylı 
 Sistem Müdürlüğü

262. Mehmet Yağız

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

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

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

266. Ayhan Koçbay
 DSİ Gn. Md.

267. Selman Turan

268. Serkan Akdemir
 IC – İçtaş

269. Vahap Dilek, 
 IC – A
270. Faraz Shoaee Sarbanghali
 MRA İnşaat

271. Soner Ocak
 ZTM Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

272. Reşit Yücel Pilatin
 M. Kenan Kaya Müş. Ve Müh. Ltd. Şti.

273. Süha Abık
 Geoma Yerbilimleri Araştırma Müh.   
 ve Dan. Ltd. Şti.

275. Hakan Kırlıoğlu- Feride Kırlıoğlu 
 Patlayıcı Madde Ticareti

276. Cumali Kaydu
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

277. Bahriye Yaman
 YMSK Joint Venture

278. Saffet Aslan
 YMSK Joint Venture

279. Mevlana Muhammed Alaloğlu  
 YMSK Joint Venture

280. Korhan Demir
 YMSK Joint Venture

281. Timuçin Özbayır
 YMSK Joint Venture

282. Önder Yeşilçimen
 TK Müşavir Mühendisler

283. Fatih Yazgan
 İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

284. Şafak Karataş
 Biskon yapı A.Ş.

285. Fahrettin Yıldırım
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

286. Ömer Akarsu
 İnelsan İnşaat

287. Öncü Gönenç
 Yapı Merkezi
288. Mustafa Başar Arıoğlu
 Yapı Merkezi

289. Mehmet Hacıalioğlu
 STFA İnş. A.Ş.

290. Gürkan Erdal
 Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü

291. İbrahim Balaban
 Saudi Binladen Group – TDRS

292. Taylan Karabay

293. Hüseyin Işıl
 GCF-Peker İş Ort.

294. Abidin Türkay Ayten
 IGT Mühendislik Müşavirlik

295. Murat Arslan
 Çözüm Enjksiyon

296. Gökbora Akay
 Taisei

297. Melih Algan
 Geoma Yerbilimleri Araştırma Müh.   
 ve Dan. Ltd. Şti.

298. Eren Arıca
 TCDD

299. Koray Akçay
 Prota Mühendislik

300. Evren Poşluk
 TCDD

301. Samet Okay
 Saudi Binladen Group – TDRS

302. İsmail Bozanoğlu
 öğrenci (İst.Tek.Üni)

303. Merve Bulut
 İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

304. Esin Şentürk
 İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

305. Okan Su
 Bülent Ecevit Üniversitesi

306. Hasan Ali Mahrebel
 Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

307. Korkut Möroy
 Yüksel Proje

308. Zeynep Sertabipoğlu
 İstanbul Üni. Maden Müh. Bölümü

309. Hasan Eker
 Gümüşhane Üniversitesi

310. Niyazi Özgür Bezgin
 İstanbul Üniversitesi

311. Reşat Ulusay
 Hacettepe Üniversitesi

312. Tufan Dalkıran
 Altınok Müşavir Müh.

313. Ahmet Şentürk
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

314. Ali Sarıışık
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

315. Orhan Güler
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

316. Süleyman Kunter Kunt
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

317. Pınar Güner Cantekinler
 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

Mayıs - Haziran 2015  .  www.tuneldergisi.com 

TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ.indd   141 27.07.2015   04:29:37



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

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

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

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

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
589. Arif Arga
 Cengiz İnşaat

593. Soner Baydar
 Zorgün İnşaat

594. Gürkan Emirzeoğlu     
 Özce İnşaat

595. Timuçin Hergül           
 Megazemin

596. Aykan Mert
 Karayolları Genel Müdürlüğü

597.   Dursun Erik
 Karayolları Genel Müdürlüğü

598.   Engin Mısırlı
 Karayolları Genel Müdürlüğü

599.   Battal Yalçın
 Karayolları Genel Müdürlüğü

600.   Yasemin İpek
 Karayolları Genel Müdürlüğü

601. Galip Devrim Eryılmaz
 Karayolları Genel Müdürlüğü

602.   Nejat Hakan Susam        
 Karayolları Genel Müdürlüğü

603.   Mehmet Erturun
 Karayolları Genel Müdürlüğü

604.   Gülay Yercel
 Karayolları Genel Müdürlüğü

605.   Mehmet Sercan Küçükaslan     
 Karayolları Genel Müdürlüğü

606.   Devrim Günak
 Karayolları Genel Müdürlüğü

607.   Serdar Tiryaki
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

608.   Serhat Acar
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

609.   Eren Akdaş
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

610.   Furkan Atalay
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

611.   Bülent Koçak
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

612.   Serhat Yeşilyurt
 İçtaş-Astaldi Ort.

613.   Murat Fatih Sezer
 İçtaş-Astaldi Ort.

614.   Tolga Çağlar
 Melemoğlu İnşaat

615.   Hacı Duran Murat 
 Melemoğlu İnşaat

616.   Serkan Arslan
 Şenbay-Öztaş-Albayrak İş Ort.

617.   Yalçın Uzun
 Kartaş İnşaat

618.   Tülay Çinar
 Gülermak Metro Ort.

619.   Cemal Burak Türker 
 Gülermak Metro Ort.

620.   Mustafa Çetin Gümüşoğlu        
 Systra Consulting

621.   İlhan İnsan
 Zihni Üstün Oğulları İnşaat

622.   Selim Rıdvan Güngör
 Mesa Mesken

623.   Rıza Aydın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

625.   Ali Timurhan Güç
 Emak Fan

626.   Halil Devrim Öner
 Emak Fan

627.   Kübra Öner
 Emak Fan

630. İlker Akbaba
 Nuhoğlu A.Ş.

631.   Abdülhalim Bilgin
 Devlet Su İşleri

632.   Deniz Günbay
 Projima Tünel İnşaat

633.   Bülent Bakırcı
 Avrasya 2 İnşaat

634.   Sair Kahraman
 Hacettepe Üniversitesi

635.   Selçuk Girgin
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

636.   Ahmet Varol
 Soner Temel Mühendislik İnş.Tic.A.Ş.

637.   Cehdi Yıldırım
 Soner Temel Mühendislik İnş.Tic.A.Ş.

638.   Uğur Güneş
 ESA İnşaat

639.   Kürşat Savaş Delice
 Emay Müşavirlik

640.  Eser Tokmak
 Projima Tünel İnşaat

641.   Naci Ekinci
 HCG İnşaat

642.   Martin Forhaug
 Team Forhaug AB

643.   Seren Kahveci
 Zorgün İnşaat

644.   Seyfettin Atmaca
 Mensaş Zem. Müh. Taah. Ltd.
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Contractor      % 48

Supplier      % 13

Engineering       % 11

University       % 10

Others       % 6

Municipality      % 5

State Hydrolic Works      % 3

Directorate of Highway  % 2

State Railways      % 1

Mining       % 1

Mineral Research      % 0,2

Mining     %30

Geology     %30

Construction     %20

Others     %10

Mechanical     %3

Geophysics     %2

Surveying     %2

Chemistry     % 0.5

Electric     % 0.5

Computer     % 0.5

Metalurgy     %0,2

Architect     %0,2

Müteahhitlik Firması
 

48%

Mühendislik 
 

11%
Üniversite 

10%

TCDD 

1%

DSİ 

3%
Karayolları  
Genel Müd.
2%

Madencilik
 1%

Tedarikçi

13% 

Diğer 

6%
Belediye 

5%

Jeofizik 
Mühendisliği 

2%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

1%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

1%
Kimya 
Mühendisliği 
 

1%
Metalurji 
Mühendisliği 
 

0%

Harita  
Mühendisliği 

2% Makine 
Mühendisliği 

3%

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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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
upcoming events

2.TÜNEL YAPIM TEKNOLOJİLERİ VE 
EKİPMANLARI FUARI

www.tunnelexpoturkey.com

27-29 Ağustos 2015

 EUROCk 2015

www.eurock2015.com   

7-10 ekİM 2015 

INTERNATIONAL FORUM ON SUBSEA TUNNELS,  
SEOUL – kOREA

www.tu-seoul2015.org

2-3 eylül 2015

SYMPOSIUM ON INNOVATION AND ChALLENgES IN 
ASIAN TUNNELLINg,  SINgAPORE

www.tucss.org.sg

2- 3 eylül 2015 

LATIN AMERICAN CONgRESS ON TUNNELS & 
UNDERgROUND SPACE, ChILE

www.ctes.cl

 28-29 eylül 2015

11Th IRANIAN AND 2ND REgIONAL TUNNELLINg 
CONFERENCE 

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

2-5 kAsıM 2015

3RD ARABIAN TUNNELLINg CONFERENCE 

www.atcita.com

23-25 kAsıM 2015

11Th IRANIAN AND 2ND REgIONAL TUNNELLINg 
CONFERENCE 

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

2-5 kAsıM 2015

ShOTCRETE FOR UNDERgROUND SUPPORT 

www.engconf.org

11-13 ekıM 2015

1ST CONFERENCE UNDERgROUND CONSTRUCTION 
AND TUNNELINg 2015 

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

8-9 eylül 2015

CUTTINg EDgE CONFERENCE: URBAN TUNNELINg, 
DENVER, USA

www.ucaofsmecuttingedge.com/

21-23 eylül 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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