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Değerli Okuyucularımız

Dear Readers

Tunnel Expo ve kısa kursun başlamasına az bir zaman
kaldı, bu dergi elinize geçtiğinde Tünelcilik Sektörü’nün bu
büyük buluşması belki de başlamış olacak, Bu sene geçen
senekine nazaran daha fazla katılımcı bekliyoruz, her ikisinin
de tünelcilik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.

Great event, Tunnel Expo with a short course is approaching.
By the time this journal reaches you, the Fair should have been
started. This year we are expecting more participants than the
last year. We hope that the tunnelling industry and professional
tunnellers will benefit both from the short course and the fair.

İstanbul’da yeni metro yapım ihalelerinin açıklanacağını
tünelcilik sektörü adına memnuniyetle öğrendik. Bu yeni
projelerle birlikte İstanbul’da zor zemin şartlarında TBM
kullanım miktarının 16 ile 18 arasında artacağını düşünüyoruz.
Bu projelerin zor zemin şartlarında yapılacağı ve büyük miktarda
TBM operatör ve TBM mühendisine ihtiyaç duyulacağını
düşünüyoruz. Kalifiye eleman ihtiyacının temininde Tünelcilik
Derneği yeni açacağı kurs ve eleman temininde yardımcı
olma programı ile üstüne düşen görevi yapma hazırlıkları
içerisindedir. Bu çerçevede, tünelcileri Singapur’da 18-20
Kasım tarihleri arasında yapılacak zor şartlarda TBM kazıları
adlı sempozyuma “TBM DiGs in difficult ground (www.tbmdigs.
org)” katılmalarını önemle tavsiye etmekteyim. Sempozyum
tünelcilik konusunda önde gelen birçok kuruluşun iştiraki
ile düzenlenmektedir. Sempozyumda zor zeminlerin tanımı,
yerindeki gözlemler ve vaka analizleri, yerinde ve laboratuvarda
yapılan deneyler, numerik modelleme, zor zeminlerin
iyileştirilmesi, TBM tasarımı ve performansı, tahkimat tasarımı
ve risk analizi gibi konuları içerecektir.

Bu ay derneğimizi bir Çin şirketi olan CRCHı den “China Railway
Construction Heavy ındustry Co.ltd” bir grup temsilci ziyaret etti.
Şirket Dünyanın ilk 500 büyük şirketi arasında olan “Company
of China Railway Construction Company” nin bir alt kuruluşu.
CRCHı’nin şimdiye kadar 200 TBM ürettiklerini söylüyorlar.
Görülüyor ki önümüzdeki yıl İstanbul’da açıklanacak yeni
metro projeleri TBM imalatçılarının önemli oranda dikkatini
çekecek. Fuarda görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
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On the name of tunneling industry we are happy learning that in
the new future new tender documents will be released for new
Istanbul Metro lines. It is expected that at least 15-18 TBMs will
be needed for these projects. These tunnels are expected to be
opened in difficult ground conditions, and the need for qualified
engineers and operators will be in great demand. Turkish
Tunnelling Society is preparing some professional courses to
give certificates of qualification on mechanized tunneling for
technical staff.
However meantime I strongly recommend tunnel professionals
to participate into an international symposium on “TBM DiGs
in difficult ground ( www.tbmdigs.org) which will be held in
Singapore at 18-20 November 2015, jointly organized by
the universities and supported by the tunnelling community
worldwide. TBM DiGs is planned to be an international conference
series to provide a specialized technological forum discussing
and exchanging knowledge related to TBM works in difficult
grounds. The conference plans to cover a wide range including
characterization of difficult grounds, field observations and
case studies, physical and laboratory tests, numerical modeling
and techniques, treatments of difficult grounds, TBM design
and installation, tunnel support design, monitoring and risk
management.
This month we had a visitor group from China Railway Construction
Heavy Industry Co.Ltd. (CRCHI), which is a subsidiary Company of
China Railway Construction Company which is within the 500
biggest companies of the world. They reported that CRCHI had a
capacity of manufacturing 40 TBMs a year. It seems in the coming
years there will be a good competition in TBM market. Hoping to
meet all of you in Tunnel Expo and the Fair.
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19.

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

20.

E-BERK
Makine Metalurji İnş. Ltd.Şti.
www.e-berk.com
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İzmit Çelik Kord San ve Tic. A.Ş.
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Temel Mühendislik
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208.

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

217.

ERKOM
Ltd. Şti
www.erkom.com.tr

274.

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

339.

AYTEKİN
İnşaat Endüstri ve Mühendislik A.Ş.

364.

KAMACI YAPI
İnş. Mad. San. Ltd.Sti

372.

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

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

373.

EGE ATLAS
İş Mak. Yed. Par. Ser. Otom. İnş. Nak.
Harf. İth. İhr. Ltd. Şti
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MİRALİS Tünel Teknolojileri
Mak.Dan.San.Tic.Ltd.Şti.
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ARE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK EĞİTİM
ve Dış Tic. Ltd. Şti.
www.aremuhendislik.com

101.

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

405.

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

102.

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

406.

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

185.

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

428.

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

186.

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

436.

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

23.

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

87.
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Makine İmalat İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
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KEMERLİ METAL
KEMERLİ METAL San. ve Tic. A.Ş.
www.kemerli.com.tr

466.

ÜNAL AKPINAR İNŞAAT
San. Tur. Madencilik ve Tic. A.Ş.
www.akpinargroup.com.tr

550.

INNOVATION NORWAY
www. innovationnorway.no

469.

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

551.

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

470.

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

552.

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

471.

TYS TÜNEL YAPI
Sis. Mak. İm. İnş. End. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
www.tysyapi.com

559.

YERTAŞ İNŞAAT
Yertaş İnşaat Turizm Sanayi ve Maden Tic. Ltd. Şti
www.yertas.com.tr

484.

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

590

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

485.

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

591

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

497.

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

592

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

624
503.

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

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

509.

EMÜLZER
Asfaltevi Tecrit Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
www.emulzer.com.tr

628

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

5.....

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

629

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

542.

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

655

ANADOLU TRAFİK
Anadolu Trafik Kontrol Sis. Tas. San. Tic. ltd. Şti.
www.anadolutrafik.com.tr
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2015 TÜNELCİLİK FUARI VE
KISA KURSU
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.

G

ünümüzde Türkiye, Dünya’da
tünelcilik faaliyetlerinin öne çıktığı
en önemli ülkelerden biridir. Birkaç
sene içerisinde Türkiye’de tünelciliğe
35 milyar Avro’nun üzerinde bir yatırım
bekleniyor.
Projelerin
zamanında
bitirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi
için sektördeki kamu kurumları ve
idarelerin yöneticileri ve teknik
personelleri ile yükleniciler, mühendislik
firmaları, müşavirler, makine üreticileri
ve çeşitli tedarikçiler gibi paydaşlar
arasındaki iletişimin iyi sağlanması, en son
gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması
sektörün olumlu bir ivme kazanmasına
katkıda bulunmaktadır. Bunun için de,
konuyla ilgili sempozyumlar, fuarlar
ve eğitim programlarının yapılması
kaçınılmazdır. Bu da Tünelcilik Derneği’nin
en önemli hedefleri arasındadır.
Derneğimiz 2014 yılında Türkiye’nin
Tünelcilik ile ilgili ilk ve tek fuarı olan 1.
Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları
(1st Tunnel Expo Turkey) Fuarı’nı Demos
ile birlikte başarıyla gerçekleştirmişti.
15 bin metrekarelik bir alanda yer alan
fuara yerli ve yabancı 155 firma katıldı.
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Fuarı 24 farklı ülkeden olmak üzere
sektörle doğrudan ilgili olan toplam
3000’in üzerinde kişi ziyaret etti. Aynı
tarihlerde ve aynı yerde, üç gün süren
3. Tünelcilik Kısa Kursu da bu etkinlikle
beraber Derneğimiz tarafından başarıyla
gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 35 yerli ve
yabancı uzman konuşmacı tarafından
verilen kursa 240 kadar yerli ve yabancı
dinleyici iştirak etmiştir.
Tünelcilik Derneği olarak bu sene 2.
Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları
(2nd Tunnel Expo Turkey) Fuarı’nı Demos
ile birlikte 27-29 Ağustos 2015 tarihleri
arasında yine İstanbul Fuar Merkezi
– Yeşilköy’de yapacağız. Bu fuarla eş
zamanlı olarak aynı yerde ve Türkiye
Madenciler Derneği ile birlikte (1.
Madencilik Fuarı)’nı da (1st Mining Expo
Turkey) gerçekleştireceğiz. Çok sayıda
firma bu fuarlara katılmak için şimdiden
rezervasyonlarını yapmaya başladılar. Bu
sene, ayrıca Dünya Tünelciler Birliği’ne
(International Tunneling Association –
ITA) üye 70 ülkenin ikişer temsilcisini bu
etkinliklerimize davet ettik, kendilerine
fuarda birer stant vereceğiz ve böylece

tanıtım ve işbirliği fırsatı oluşturacağız.
En az 30 üye ülkeden temsilcilerin
katılımını bekliyoruz.
Aynı tarihlerde ve aynı yerde üç gün
sürecek olan 4. Tünelcilik Kısa Kursu da
(4th Tunneling Short Course) bu etkinlikler
içinde yer alacaktır. Derneğimiz, Tünelcilik
Kısa Kurs’larına daima sektörün en iyilerini
ve dinleyicilere en faydalı olabilecek
seçkin kişileri konuşmacı olarak davet
etmektedir. Kısa Kursumuzun bu seneki
ana temaları aşağıdaki gibidir.
TBM Tünelciliği,
Klasik Tünelcilik (NATM),
Yeraltı Madenciliği.
Kurs esnasında sunulacak ve tartışılacak
konular, sert kayadan yumuşak zemine
kadar değişen her türlü jeolojik
koşullarda şehirlerde ve kırsal alanlarda
uygulanabilen mekanize ve klasik tünelmaden 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
Temmuz - Ağustos 2015
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Milestone in Tunneling
The most challenging and risky excavation
and construction operations of the Eurasia
Crossing Project (İstanbul Strait Road Tube
Crossing) which will alleviate heavy traffic
between continents as an additional road
crossing with the capacity around 100.000
light vehicles/day and decrease the travel time
of very busy route from 100 to 15 minutes,
has been successfully completed; ahead of
schedule. With the breakthrough of the Tunnel
Boring Machine after 3.344 meters of boring
under the sea, the Eurasia Crossing saw the
light at the end of the tunnel.

İ

stanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu güzergâhta, günde 100
bin aracı aşan kapasitesi ile kıtalararası trafik sorununun
çözümüne katkı sağlayacak, yolculuk süresini 100 dakikadan
15 dakikaya kadar indirecek Avrasya Tüneli Projesi’nde
(İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) en zorlu bölüm, planlanan
süresinden önce ve başarıyla tamamlandı. Proje için özel olarak
üretilen ve İstanbul Boğazı altında 3.344 metrelik güzergâhı
kazarak ilerleyen Tünel Açma Makinesi ile iki kıta, deniz tabanı
altında birleştirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı
Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından KazlıçeşmeGöztepe hattında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen
ve inşaat çalışmaları Yapı Merkezi ve SK E&C tarafından
yapılmakta olan Avrasya Tüneli Projesi’nin İstanbul Boğazı
altındaki tünel açma çalışmaları tamamlandı.
Tünel kazı çalışmaları Asya kıtasında Haydarpaşa şantiyesinde
19 Nisan 2014 tarihinde başlamıştı. Proje için özel olarak
geliştirilen Tünel Açma Makinesi (Tunnel Boring Machine/
TBM) deniz tabanının altında günde 8-10 metre ilerleyerek,
3.344 metrelik kazı çalışmasını tamamladı. Klasik madencilik
yöntemi ile açılan karayolu tünellerinin de tamamlandığı
proje kapsamında yol ve sanat yapı çalışmaları sürüyor.
Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya
Tüneli ile, İstanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu güzergâhta
yolculuk süresi 15 dakikaya kadar inerek, güvenli ve konforlu
yolculuk imkânı sağlanacak. Türkiye, tünelcilik teknolojisinde
çağ açan Avrasya Tüneli ile dünyanın en başarılı mühendislik
eserlerinden birine sahip olacak. Proje tamamlandığında,
seyahat sürelerinin kısalması ile emisyon miktarlarında, yakıt
tüketiminde ve araç bakım masraflarında azalma gerçekleşerek
ulusal ekonomimize de katkı sağlayacaktır.
Kıtaların Buluşmasına Tanıklık Edenler
Kazı çalışmaları; T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare
Davutoğlu, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Feridun Bilgin, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski
Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, T.C. Ulaştırma Denizcilik
Temmuz - Ağustos 2015
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ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü
Fatih Turan, Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Arıoğlu, ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu,
ATAŞ CEO’su Seok Jae Seo ve proje çalışanlarının katılımı ile
tamamlandı.
Proje Hakkında
• GÖREVLİ ŞİRKET: Avrasya Tüneli İşletme İnş. ve Yatırım A.Ş.
(Yapı Merkezi (Lider Firma) ve SK E&C Ortaklığı tarafından
kurulmuştur.)
• YATIRIM BEDELİ: 1 Milyar 245 Milyon USD
• İHALE ŞEKLİ: Yap-İşlet-Devret
• SÖZLEŞME SÜRESİ: 29 yıl
• YATIRIM SÜRESİ : 4 yıl 7 ay (55 ay)
• İŞLETME SÜRESİ : 24 yıl 5 ay
• Sözleşmeye göre hizmete alma : Ağustos 2017
• Hedef : 2017 yılı ilk çeyreği
• Trafik garantisi : Yılda 25 milyon araç (günde 68.500 araç)

Temmuz - Ağustos 2015

.

• Ücret garanti : 4 $ + KDV (tek yön)
• Garanti üstü araç geçmesi durumunda kamu payı: Garanti
üstü gelirin %30’u
• Proje toplam boyu : 14,6 km
• Tünel kısmının boyu : 5,4 km
• TBM’li tünel toplam boyu
: 3.340 m
• Bugüne kadar TBM ile açılan : 3.241 m
Dünyaya Örnek Olacak Mühendislik Başarısı
Toplam 14,6 kilometrelik üç ana bölümden oluşan Avrasya
Tüneli Projesi’nin en önemli aşamasını 3,4 kilometre
uzunluğundaki Boğaz Geçişi oluşturuyor. Boğaz Geçişi için
dünyanın en gelişmiş TBM teknolojisinden yararlanıldı. Bu
projede kullanılan TBM, tünel açma makineleri içinde 33.3
kW/m2’lik kesici kafa gücü ile dünyada 1. sırada, 12 bar’lık
tasarım basıncı ile 2. sırada ve 13,7 m kazı çapı ile 6. sırada yer
almaktadır. Projenin güzergâhı üzerinde hem deniz çökelleri
hem de değişik basınç dayanımlarına sahip kaya birimleri
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(Trakya Formasyonu) yer alıyor. Bu nedenlerle Avrasya Tüneli
Projesi, teknik özellikleri bakımından dünyanın sayılı ve ender
mühendislik projelerinden biridir.
Proje 3 Ana Bölümden Oluşuyor
Toplam proje uzunluğu: 14,6 km’dir.
Kısım 1: Avrupa Yakası Yol ve Kavşak Düzenlemesi
5,4 km’lik sahil yolu Kazlıçeşme’ye kadar 6 şeritten 8 şeride
çıkarılacak, kavşak düzenlemeleri ve yan yollar yapılacak.
Kısım 2: Boğaz Geçişi
5,4 km (TBM ve NATM tünellerden oluşmaktadır.)
Kısım 3: Asya Yakası Yol ve Kavşak Düzenlemesi
D-100 karayolunun 3800 m’lik bölümünde (Göztepe’ye kadar)
yol ve kavşak düzenlemesi ile mevcut yol 6 şeritten 8 şeride
çıkarılacak.
Depreme Karşı Dayanıklılığı Özel Olarak Artırıldı
Toplam 1.672 bilezikten (ring) oluşan tünelde, olası büyük bir
depreme karşı tünelin dayanıklılığı artırmak amacıyla iki ayrı
noktada sismik bilezik monte edildi. Özel olarak tasarlanan
ve laboratuvarlarda test edilerek başarısı kanıtlandıktan
sonra üretilen sismik bilezikler, mevcut çap ve sismik aktivite
seviyesi göz önüne alındığında TBM Tünelcilik sektöründe
dünyadaki ‘ilk’ uygulamadır.
Ayrıca tüneldeki bileziklerin üretiminde kullanılan yüksek
performanslı prekast beton, 100 yıl servis süresi hedeflenerek,
Yapı Merkezi tesislerinde üretildi. Uluslararası sertifika
kuruluşunca yapılan analiz ve simülasyonlarda segment
ömürlerinin en az 127 yıl olduğu rapor edildi.

Proje Yüksek Standartlarıyla Örnek Oluyor
Avrasya Tüneli Projesi’nde 2.124 çalışan görev alırken, inşaatta
toplam 250 iş makinesi kullanılıyor. İş güvenliği ve sağlığı,
proje süresince her zaman birinci planda tutuldu. Projede
çalışanlara 41 bin saat İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Eğitimi
verildi. İş güvenliği kurallarının eksiksiz şekilde uygulandığı
projede bugüne kadar herhangi bir ciddi yaralanma ile
sonuçlanan olay yaşanmadı.
Proje Uluslararası Saygın Kuruluşlar Tarafından Ödüllendirildi
Avrasya Tüneli, bugünkü aşamasında bile, 3 finansal, 1 yaratıcı
altyapı ve 1 çevre ödülü ile onurlandırıldı. Proje, sahip olduğu
yüksek standartlarıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın
(EBRD) sürdürülebilirlik açısından en başarılı projelere verdiği
‘En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü’ne layık görüldü.
• EBRD “En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü”
• Thomson Reuters Finance International (PFI) “En İyi Altyapı
Proje Finansman Anlaşması”
• Euromoney “Avrupa’nın En İyi Proje Finans Anlaşması”
• EMEA Finance “En İyi Kamu-Özel Sektör Ortaklığı”
• Infrastructure Journal “En Yenilikçi Ulaşım Projesi”
Kamu Kaynağı Harcanmıyor
Projenin tasarım ve inşaatını gerçekleştirecek olan Avrasya
Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ, tünelin 24 yıl 5 ay
süreyle işletilmesini üstlenecek. Proje yatırımı için kamu
kaynaklarından hiçbir harcamada bulunulmuyor. İşletme
süresinin tamamlanması ile Avrasya Tüneli kamuya
devredilecek. Proje, Yap-İşlet-Devret modeliyle, yaklaşık 1.245
milyar dolarlık finansmanla gerçekleştiriliyor. Yatırım için 960
milyon dolarlık uluslararası kredi sağlandı. 285 milyon dolarlık
öz kaynak Yapı Merkezi ve SK E&C tarafından temin edildi.
Temmuz - Ağustos 2015
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Gayrettepe-3. Havalimanı
Metro Hattı Başlıyor

Gayrettepe - 3 rd Airport Metro Line
Minister of Transport, Maritime Affairs and Communications Feridun Bilgin said that the work
on the metro line project between Gayrettepe and the 3rd Airport which will also relief the
traffic of the city has begun.

U

laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin,
İstanbul 3. Havalimanı’na erişimi sağlayacak, kentin trafik
sorununun çözümüne katkıda bulunacak Gayrettepe-3.
Havalimanı metro hattının proje çalışmalarına başlandığını
bildirdi.
Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, İstanbul 3. Havalimanı’na
kolay erişimi sağlamak, İstanbul trafiğine nefes aldırmak ve
şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından
yapımı üstlenilen Gayrettepe-3.Havalimanı metro hattının
etüd-proje yapımı ihalesine çıkıldığını ifade ederek, ihalenin
27 Temmuz’da sonuçlandığını söyledi.
Projenin 3. Havalimanına ulaşım için çok önemli bir adım
olduğunu vurgulayan Bilgin, “Bu raylı sistem 3. Havalimanına
hızlı erişimi sağlayan, şehrin merkezi noktalarından çok

Temmuz - Ağustos 2015

.

kısa sürelerde havalimanına İstanbulluları ulaştıran bir proje
olacak” dedi. Gayrettepe-3. Havalimanı hattının yaklaşık 33
kilometre uzunluğunda olacağını belirten Bilgin, iki nokta
arasında ulaşımın 26 dakikada sağlanacağını kaydetti.
Söz konusu hatta saatte 120 kilometre hıza ulaşan hızlı metro
araçlarının kullanılacağını bildiren Bilgin, 3. HavalimanıGayrettepe metro hattının, tamamlandığında İstanbul’daki
diğer metro hatlarıyla da entegre olacağını ve İstanbul’un
hem Avrupa hem de Asya yakasından 3. Havalimanına çok kısa
sürede ulaşılacağını dile getirdi.
Etüd-proje yapımı işinin en fazla 1 yıl içinde bitirilmesi, 2016’da
da söz konusu hattın yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.
Kaynak: www.hurriyet.com.tr
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DEMİRKAPI TÜNELİ ile 4 Dakikada
İklim Değişikliği

Climate Change in 4 Minutes
with Demirkapi Tunnel
5 kilometers long single tube Demirkapi
Tunnel is going through Akdag located
in Ibradi, Antalya. The tunnel will make
possible to pass from continental to
mediterranean climate less than 4 minutes.

A

ntalya’nın İbradı ilçesindeki Akdağ’da 5 kilometrelik
tek tüp şeklinde yapımı devam eden Demirkapı Tüneli,
trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz
iklimine geçişi sağlayacak.
Antalya’nın İbradı ile Konya’nın Derebucak ilçesi arasında
yapımına 2013’te başlanan Demirkapı Tüneli’nde, ışığa doğru
çalışmalar süratle devam ediyor. Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce
sürdürülen tünel ve yol yapım çalışmaları, Antalya-Konya
arasındaki mesafeyi 90 kilometre kısaltacak.
Konya-Antalya arasında Seydişehir-Akseki-Manavgat üzerinden
sağlanan yola alternatif olacak yeni yol, Konya-BeyşehirDerebucak-Gembos güzergahından Gembos ve Eynif ovalarından
geçerek, Antalya’nın Serik ilçesine bağlanacak.
Akdağ’da yapımı devam 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli ise
Antalya’yı İç Anadolu’ya daha da yakınlaştıracak. Karayolları 13.
Bölge Müdürü Şenol Altıok, yaptığı açıklamada, tünelde rutin
Temmuz - Ağustos 2015

YERLİ PROJE-DEMİRKAPI TÜNELİ.indd 26

.

www.tunelder.org.tr

çalışmaların sürdüğünü söyledi. İmalatın hedeflenen sürede
tamamlanacağını belirten Altıok, “2016 yılının sonunda tünel ve
yolun bitmiş olmasını bekliyoruz. Tünel imalatında bin 920 metre
aşıldı. Tek tüp ve 12 metre genişliğinde inşası devam ediliyor”
diye konuştu. Altıok, tünel ve yeni güzergahın tamamlanmasıyla
bölgenin sosyo ekonomik yapısının yanında turizm aksının da
etkileneceğini anlatarak, Demirkapı’nın Akdeniz ile İç Anadolu’yu
birbirine bağlayacağının altını çizdi.
Altıok, tünelin diğer bir önemli özelliğinin de iki bölge arasındaki
iklim farkını hissedilir derece ortaya koyması olduğuna işaret
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki bölge arasında bariz sıcaklık
farkı görülüyor. Tünelin iki ucu arasında bazen yağış farkı bile
yaşanıyor. Konya tarafında yağmur yağarken Antalya tarafındaki
tünel çıkışında günlük güneşlik bir havayla karşılaştık. Konya’da
20 dereceyken Antalya’da 35 dereceyi gördük. Tünelden 80
kilometre hızla 4 dakikada geçilebilecek. Tünelin her iki
yakası arasında şu anda 8-10 derece sıcaklık farkı var. Antalya
tarafındaki sıcak, nemli ve bunaltıcı havadan Konya’ya serin bir
ortama geçiliyor. Bir kaç hafta önce Konya tarafına çok şiddetli
yağmur yağdı ama diğer tarafta açık ve sıcak bir hava vardı.
İmalatı devam eden tünelde bir ucunda yağmur yağarken diğer
ucunda nemli ve sıcak bir havayla karşılaşabiliyorsunuz. Bu
müthiş, çok farklı bir şey.”
Yüklenici firmanın şantiye şefi Amaç Altıntaş da tüneldeki
çalışmaların 24 saat esasına bağlı olarak devam ettiğini söyledi.
Şantiyede 200’ü aşkın personelin çalıştığını aktaran Altıntaş, “Her
iki noktadan çalışmalar sürüyor. Günde ortalama 8 metre ilerlemeye
sağlıyoruz. Delme patlatmanın ardından tahkimatla imalatımız
sürüyor. İmalat sırasında bazı zorluklarla da karşılaşıyoruz. Zemin
yapısını tam anlayamıyoruz ama ilerlememiz gayet güzel şekilde
seyrediyor” diye konuştu.
Kaynak: www.buyuyenturkiye.com
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Genova-Milan Yüksek Kapasiteli
Hızlı Tren Hattı “Terzo Valico”

Genoa-Milan High Speed High Capacity Railway Line
“Terzo Valico”
Breakthrough occurred in the Campasso Tunnel (total length 600 metres).
The Campasso Tunnel will connect the new high speed high capacity
railway line, currently under construction, and the existing railway line
“Succursale dei Giovi” (Genoa – Milan – Turin route).

C

ampasso tünelinde tamamlanan
kazıdan sonra (toplam uzunluk
600 metre) Cenova-Milan yüksek
kapasiteli hızlı tren hattının ilk etabı
tamamlanmış bulunmaktadır.
Düzenlenen törene Liguria Bölgesi
başkanı Giovanni Toti ve Altyapı, Yol ve
Kamu çalışmaları kurulu üyesi Giacomo
Giampedrone, “Rete Ferroviaria Italiana”
yatırımlar genel müdürü Giovanni Costa,
Kuzey kısım yöneticisi Daniele Scataglimi
ve kontrol işlerini yürüten Italferr proje
müdürü Arturo Turi, ile son olarak Cociv
Konsorsiyumu genel kurul başkanı ve
yöneticisi Michele Longo ve Ettore Pagani
katılmıştır.
Genel yüklenicisi Salini Impregilo
olan Cociv konsorsiyum Terzo Valico
projesinin tasarım ve inşaat işleri için
görevlendirilmiştir. Temmuz 2014 ayında
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Cenova şehrinin güneyinden başlatılan
tünel kazısı bir yıllık bir çalışmanın
sonunda tamamlanmıştır.
Campasso Tüneli yeni yüksek kapasiteli
hızlı tren hattı ile varolan “Succursale
dei Giovi” (Cenova, Milan, Torino arasında)
hattı birbirine bağlayacaktır. Tünelin kazısı
bölgede hakim olan kaya formasyon içinde
klasik yöntem ile yürütülmüştür. Yoğun
şehirleşme bölgesi altında bulunan tünel,
sığ örtü tabakasına sahip olduğu için
oldukça fazla önlem gerektirmiştir. Bütün
bu zorluklara rağmen çalışma zamanında
tamamlanmıştır.
Campasso Tüneli’nin tamamlanmasının
ardından “Terzo Valico” projesi iki taraftan
kazısına başlanılacak olan Valico Tüneli
çalışaması ile devam edecektir. Ardından
27 kilometrelik Liguria, Piedmont ve
Milan arasındaki raylı sistem hattında

düzenleme yapılacaktır. Bugün itibari
ile ana şantiyelerin hepsinde çalışmalar
devam etmektedir. Fegino’da bulunan
Ligurian, Polcevera ve Cravasco
şantiyelerinde Piedmontese tarafında ise
Castagnola, Voltaggio, Pozzo Radimero
ad Arquata ve Serravalle şantiyelerinde
çalışmalar devam etmektedir.
2016 yılının başında bu çalışmalar
sayesinde
karayolunda
mevcut
tıkanıklığın azalacağı Cenova şehri yeni
Borzoli-Erzelli yoluna sahip olacak ve
Cenova havalimanını Borzoli semti ile
bağlayacaktır. Ayrıca, her ay 10000 adet
konteynerin şehrin merkezinden geçisini
önleyecektir.
Campasso tüneli “Terzo Valico” projesinin
ilk etabı olup, Rhine-Alpine Koridoru
üzerinde konumlandırılan geniş çaplı
altyapının, önemli stratejik alanlarından
biridir. İtalya’yı diğer Avrupa bölgelerine
bağlamakla kalmayıp, ülkenin ekonomik
rekabetini arttıracak ve Kuzey marketine
açılan kapı olacaktır.
Önümüzdeki aylarda iş yoğunluğu
arttığında ilave 2500’ün üzerinde kişiye
daha istihdam sağlayacak olan bu
projenin en kısa zamanda tamamlanması
ve endüstri ile bağlantılı servislere
faydalı olması beklenmektedir.
Kaynak:www.salini-impregilo.com
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Main Beam TBM Hawaii’nin En
Uzun Tünelinin Kazısına Başladı

“TBM ekibi main beam (ana kiriş) indirme
işlemini yaparken. Haziran 2015 ayından
itibaren toplamda 300 metreden fazla
kazı yapılmıştır.”
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Main Beam TBM Launches for Hawaii’s Longest Tunnel
In the spring of 2015 by the idyllic shores of Oahu, a Robbins 3.96 m (13.0 ft) diameter Main Beam
TBM began its long journey. The TBM started its excavation on a 4.8 km (3 mi) drive for a new sewer
tunnel in Kaneohe, Honolulu, Hawaii, USA. The machine, nicknamed Pohakulani, meaning “Rock Girl”
in Hawaiian, launched from a 23 m (74 ft) deep starter tunnel on a mission to bore through almost
4.8 km (3.0 mi) of basalt bedrock. Contractor Southland/Mole JV is building the Kaneohe-Kailua
Wastewater Conveyance Tunnel for the City and Council of Honolulu, which will improve wastewater
infrastructure by eliminating overflows during rain events.
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Şekil 2: 30 Nisan 2015 tarihinde Honolulu Hawaii’de Robbins marka Tünel açma makinası 4,6 km uzunluğundaki yeni kanalizasyon tüneli kazısına başladı.

2

015 ilkbaharında Oahu kıyılarından
Robbins marka 3,96 metre çapındaki
bir Main Beam TBM uzun yolculuğuna
başladı. TBM
Kaneohe, Honolulu,
Hawaii’de gerçekleşen yeni kanalizasyon
tüneli projesi için 4,6 km kazı yapacaktır.
Makinaya Hawaii dilinde “kaya kız”
anlamına gelen Pohakulani ismi verilmiştir.
23 metre derinlikteki bir başlangıç
tünelinden kazısına başlanan tünel 4,8
km boyunca anakaya yapısı bazalt olan bir
jeolojik yapıda kazı yapacaktır. Yüklenici
Southland/Mole
JV Kaneohe-Kailua
atıksu iletim tüneli çalışmasını Honolulu
şehrinin atıksu altyapısını iyileştirmek
ve yağmur taşkınlarını engellemek için
yürütmektedir.
Derin tünel çözümü projenin avan projesinde
yer almamaktaydı. İlk etapta düşünülen
projede körfezin altından daha küçük çaplı
bir tünelin geçmesiydi. Kaneohe Körfezinin
çevreye duyarlı bir arazi olmasından dolayı
derin tünel çözümü daha başarılı bir
opsiyon olarak gösterildi. Wilson Okamoto
Corporation Danışmanı Richard Haradai,
bu karar hakkındaki görüşünü “Derin tünel
Temmuz - Ağustos 2015
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çözümünü şeçmemizdeki nihai amaçlar
ekonomiklik, yaşam döngüsü maliyetleri,
çevresel etkiler, inşa edilebilirlik ve daha
tecrübeli yüklenicilerin mevcut olmasıdır”
sözleri ile dile getirdi.
Tünelin tasarım aşamasında, güzergahın
üzerinde bulunan yerleşim alanları ile
etkileşime girmemesi için daha derine
alınması
kararı
alındı. Tasarlama
aşamasında tünel güzergahı üzerinde
dönüş yarı çapı 150 metre olan bir kurp
(viraj) bulunduğu için, TBM özel bir backup sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca, bu
virajın kazısı yapılırken kazı adımları yarım
olarak yürütülecektir.
Güzergah üzerinde tasarlanan keskin
viraj, bu çalışmanın sıra dışı olan tek
ögesi değildir; daha önce bu boyutlarda
bir tünelin kazısı Hawaii adalarında
yapılmamış olup, tünelciliğin lojistik
işlemlerinde aynadan su gelişini önlemek
için uygulanan ön enjeksiyon aşamalarına
kadar her çalışma bu bölge için yenidir.
Southland yöneticisi “bu boyutlarda bir
tünel açma makinası ile bu uzunlukta

bir tünel uygulaması daha önce Hawaii
adalarında gerçekleştirilmemiştir. Tünel
aktif olarak çalışmakta olan bir atıksu
arıtma tesisinden açılmaktadır. Aynı
zamanda bizim çalışmamız dışında olan
birçok uygulama bizimle paralel olarak
devam etmektedir. Ayrıca Robbins Arazi
ekibinin bize kurulum ve çalışmaya
başlama evrelerinde yaptığı yardımlar
işimizi oldukça hafifletti” sözlerini dile
getirdi. Haziran 2015 tarihi itibari ile
tünel açma makinası 300 metreden
fazla kazı yapmış bulunmaktadır. Bu da
yaklaşık olarak bazalt kaya formasyonunda
günde 12-15 metre ilerlemeye karşılık
gelmektedir. Kaya bulonları, çelik hasırlar
ve halka kirişleri gerektiği zaman ayrıca
yerleştirilmektedir.
Tamamlandıktan sonra tünel sayesinde
tesisin su arıtma kapasitesi artacak ve
uygun olmayan, kontrolsüz veya az işlenmiş
atık sulara son verilecektir. Main Beam
Tünel açma makinası kazı işlemini 8 ila
10 ay arasında Kaneohe atıksu ön arıtma
tesisine vararak tamamlayacaktır.
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İKİ ÖNEMLİ METRO HATTI
EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Two Important Metro Lines in September
Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Kadir Topbas said that, “As Istanbul
Metropolitan Municipality, we are at the tendering phase for two important metro lines
for both Asian and European sides. There will be tenders for the Atakoy-Ikitelli and
Dudullu-Bostanci metro lines.”

İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Ataköy-İkitelli ve
Dudullu-Bostancı Metroları için
Eylül ayında ihale yapılacağını açıkladı.
Topbaş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak İstanbul’un Anadolu ve Avrupa
yakalarında iki önemli hat için ihale
aşamasına geldik. Ataköy-İkitelli ve

Dudullu-Bostancı metroları için Eylül
ayında ihaleler yapılacak” dedi. Ataköyİkitelli hattı ile Basın Ekspres yolu
güzergahının Marmaray ve OlimpiyatköyBağcılar metrosu ile entegre raylı
sisteme kavuşmuş olacağına dikkat
çeken Topbaş, Böylelikle Bakırköy,
Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve

Başakşehir ilçelerimiz bu hattan istifade
edecek” açıklamasını yaptı. Topbaş,
Anadolu Yakası’ndaki Dudullu-Bostancı
metrosunun ise Maltepe, Kadıköy, Ataşehir
ve Ümraniye’den geçeceğini ve bu hattın
Marmaray, Karıtöy-Kartal Metrosu ve
Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe-Çekmeköy
metrosu ile entegre olacağını belirtti.

Ataköy-İkitelli Hattı:
Uzunluk : 13,3 km
Kapasite : Saatte tek yönde 45 bin yolcu
taşıyacak
İhale Tarihi : 14 Eylül 2015
İstasyonlar : Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme,
Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan,
Evren Mahallesi, İkitelli Kavşak, Mehmet
Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi

Dudullu-Bostancı Hattı:
Uzunluk : 14.2 km.
Kapasite : Saatte tek yönde 45 bin yolcu
taşıyacak
İhale Tarihi : 10 Eylül 2015
İstasyonlar : Bostancı, Suadiye, Üst Bostancı,
Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy,
Kayışdağı, Türk-iş Blokları, İmes, Modoko,
Dudullu, Yukarı Dudullu

Kaynak: www.ibb.gov.tr
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İSKİ TUZLA-AKFIRAT ATIKSU TÜNELİ

ISKI Tuzla-Akfirat Waste Water Tunnel
Tuzla Waste Water Basin (Omerli Dam) tunnel, collector and network construction will
help to forward the waste water coming from Akfirat, district of Tuzla, to Marmara Sea
via tunnel, collector and network lines to Tuzla Waste Water Treatment Facility. TBM
reached to S4 shaft in August 2015.

T

uzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kolektör ve
Şebeke İnşaatı; Tuzla ilçesi Akfırat Bölgesi’nden Marmara
Denizine giden atıksuların tünel, kolektör ve şebeke
hatları vasıtasıyla Tuzla Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi
amacıyla yürütülmektedir. Proje kapsamındaki Tuzla-Akfırat
Tüneli’nde TBM ile yapılan kazılarda Ağustos 2015 tarihinde
S4 No’lu şafta ulaşıldı. Nas İnşaat-Akad İnşaat İş Ortaklığı
tarafından yürütülen 2,2 m iç çaplı tünelin uzunluğu 8.125 m.

Temmuz - Ağustos 2015
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Tünel kazısında Herrenknecht marka pasa basınçlı (EPB) TBM
kullanılıyor. Proje kapsamında toplamda 7,5 m iç çapında, 182
m derinlikte 9 adet Şaft inşaatı bulunmaktadır.
Günde 60.000 m3 atıksu taşıma kapasitesine sahip olacak olan
tünel ile Akfırat Bölgesi’ndeki 90.000 kişiye hizmet edeilecek.
Ağustos ayı itibariyle tünelin 2.440 m’si tamamlanmış
durumdadır.
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SABUNCUBELİ KARAYOLU TÜNELİ

Sabuncubeli Highway Tunnel
A new contractor was granted for the tender of highway tunnel which will shorten the
time between Izmir and Manisa to 15 minutes. Tunnel will be completed in 2018 and
have 6.5 km length.

İ

zmir ile Manisa arasında ulaşımı 15 dakikaya düşürecek
tünelin yeniden düzenlenen ihalesini kazanan firmaya yer
teslimi yapıldı. 6,5 km uzunluğundaki tünelin 2018 yılında
tamamlanması planlanıyor.
İzmir-Manisa Karayolu’nun 21’inci kilometresinde yapımına
başlanan ancak Aralık 2014’te yüklenici Koçoğlu Şirketler
Grubu’nun iflas etmesi nedeniyle inşaat çalışmaları duran
Sabuncubeli Tüneli’nin inşaatına yeniden başlanacak. Keskin
virajlarla dolu Sabuncubeli rampasına alternatif olarak
yapılan tünelin 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. Eski
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın en önem verdiği projeler
arasında yer alan, ancak temeli Eylül 2011’de atılmasına
karşın iki tüpten birinin güzergahındaki heyelan nedeniyle
güzergahı değiştirilen, yüklenici firmanın iflasıyla inşaatı
duran Sabuncubeli Tüneli’nin yapımı çalışmalarında yeni
Temmuz - Ağustos 2015
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bir safhaya geçildi. Manisa ile İzmir’in arasında yer alan ve
iki kent arasındaki seyahatinde Evliya Çelebi’nin “Korkunç
Sabuncubeli” dediği geçidi by-pass edecek tünel inşaatı,
2014 yılının Aralık ayı içerisinde yüklenici Koçoğlu Şirketler
Grubu’nun iflas etmesi nedeniyle durdu.
Tünel inşaatının devam etmesi için geçen 26 Mayıs’ta yapılan
ihaleyi kazanan Kalyon İnşaat adlı firmaya yer teslimi yapıldı.
Karayolları 2’nci Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, tünel
inşaatının 8 aylık gecikme nedeniyle 2018 yılının Ocak ayında
bitirilmesinin düşünüldüğünü belirtti. 6.5 kilometreden oluşan
tünelin tamamlanması durumunda kış aylarında buzlanma ve
kar nedeniyle kapanma noktasına gelen Sabuncubeli rampası
rahatlayacak. Tünel tamamlanınca Manisa ile İzmir arası 15
dakikaya inecek.
Kaynak: www.sabah.com.tr
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Innovation in Tunnel Lining Design:
The Composite Shell Lining
E. Saraiva

Suat Seven

BASF Construction Chemicals Europe Ltd.
Zurich, Switzerland

BASF Yapi Kimyasallari San. A.S.,
Istanbul, Turkey

ABSTRACT
During the last two decades, significant progress was made
in sprayed concrete technology, with advanced admixtures,
as well as in the application of sprayed concrete, with
sophisticated spraying robots and in waterproofing, with
spray applied membranes. Also numerical design techniques
have improved. All these factors have enabled designers
to use sprayed concrete linings increasingly for long-term
service life. In many cases the traditional double-shell lining
system was replaced by the composite shell lining system,
which consists of two concrete linings with a sprayed
waterproofing membrane between linings. This paper
introduces this innovative tunnel lining system and related
design aspects. It also describes the main advantages of this
lining system in comparison to the traditional double shell
lining system.
Figure 1. Tunnel lining configurations (Thomas, 2009)

1 INTRODUCTION
Typical tunnel lining configurations are the double-shell
lining (DSL), the single shell lining (SSL) and the composite
shell lining (CSL), as schematically shown in Figure 1.
Usually, the lining of tunnels excavated by conventional
methods has been designed and built based on the doubleshell lining approach. Initially, a temporary sprayed concrete
lining (primary lining) is built to stabilize the opening after
excavation and to contain only short to medium-term loads.
Later on a permanent cast in situ concrete lining (secondary
lining) is installed to contain long-term loads, and attend
the requirements of serviceability and durability. Before the
secondary lining is installed, a pre-fabricated waterproof sheet
membrane is installed against the primary lining, separating
the primary lining from the secondary lining.
This approach does not consider any structural contribution of
the primary lining, although loads are carried by the primary
lining for a long time after construction.
However, under some project conditions, e.g. deep tunnels
with anticipated high water pressure and required fully
drained conditions, this design approach is the only possible
approach to build underground structures.
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Figure 2. Change in the lining design

Single shell linings (SSL) have been installed for decades as
permanent concrete linings, mainly in impermeable ground or
ground with minor water inflow, to build different underground
structures. They may consist of a single layer or several layers
of concrete placed at different times, without a waterproofing
membrane. The key design issues are related to the structural
interaction between primary lining and secondary lining, since
they are usually built at different times and thus submitted to
different stresses and strains, as well as to watertightness of
the tunnel lining.
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During the last two decades, significant progress was made in
concrete technology (mix-design), with advanced admixtures
(for example, water reduction, alkali-free accelerators), as well
as in the application of sprayed concrete, with sophisticated
spraying robots, and in waterproofing of tunnel linings with
spray applied membranes. All these factors have enabled
tunnel designers to use sprayed concrete increasingly for long
term service life.
Through the use of a spray applied waterproofing membrane
with high bonding strength to both primary and secondary
linings the integration of the primary lining in the final tunnel
lining has become viable under groundwater conditions that
previously did not allow the use of single shell linings.
The composite shell lining system was born. Tunnel design
engineers have now more options for the lining design and
can optimize it according to the specific project conditions.
2 THE COMPOSITE SHELL LINING
The composite shell lining system is a further development
of the single shell lining system. It consists of two concrete
linings with a double-bonded spray applied waterproofing
membrane embedded between them, as schematically shown
in Figure 3.

2.1

Design options and related benefits

The following options are available for the design of composite
shell linings:
• Option 1: Temporary primary lining/ cast in-situ concrete
secondary lining
• Option 2: Temporary primary lining / durable sprayed
concrete secondary lining
• Option 3: Sprayed concrete primary and secondary linings for
permanent purposes.
The benefits resulting from option 1 are mainly related to the
bonding properties of the waterproofing membrane and its
fast application (shorter construction program).
Additional benefits resulting from option 2 are faster
construction of the sprayed concrete secondary lining, with no
need for formworks. In the case the structural contribution
of the permanent primary lining for the final tunnel lining
is ensured, option 3 enables additional savings through
substantial reduction of the lining thickness of the secondary
lining, leading consequently to a reduced tunnel cross section,
which requires less excavation and reduced volumes of
construction materials, in comparison to the traditional
double shell lining system.
2.2

Project reference

The final concrete lining of the tunnel de Viret, part of the metro
line M2 in Lausanne, Switzerland, was designed based on the
composite shell lining approach, with permanent fiber reinforced
sprayed concrete and the spray applied waterproofing membrane
MasterSeal 345.
The tunnel is about 275 meters long and passes under the
Cathedral of Lausanne. It is entirely located in weak molasse
rock, partially with very low rock overburden. The overlying soil
consists of water saturated strata of sand, gravel and moraine.
In order to avoid any drainage of groundwater during tunnel
operation, the tunnel lining was planned with a fully-tanked
(non-drained) waterproofing system.

Figure 3. The composite shell lining system

It is suitable for tunnels in permeable ground with limited,
manageable water ingress or treated by means of pre-grouting
or groundwater lowering, since these conditions allow the use
of spray applied waterproofing membranes.
While the primary lining consists of sprayed concrete, the
secondary lining may consist of sprayed concrete or cast in-situ
concrete. Both concrete and waterproofing membrane are
relevant functional parts of the composite shell lining system.

Figure 4. Design options and related benefits

As shown in Figure 7, the original tendered design called for
a double shell lining system, with a cast-in-place secondary
lining with a thickness of 30 cm, and traditional waterproofing
with a pre-fabricated polyethylene waterproofing sheet
membrane over the entire tunnel perimeter.
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In order to verify long-term durability issues, as well as
possible repair and maintenance of the tunnel lining, a risk
analysis was carried out. This analysis concluded that the
adopted technical solution met the requirements for longterm durability. Different technical and financial aspects
were analyzed and considered favorable for this alternative
technical solution, including:
• Reduced total lining thickness, from 56 cm to 43 cm
(about 23% reduction)
• Shorter construction time
• Reduced total construction cost (no formworks, faster
construction)
• More reliable technical solution due to the properties
of MasterSeal 345 (for example, no water migration, easy
repair).
Figure 5. View of project location, Lausanne

Figure 6. Geological profile below the cathedral (Holter, Bridge, & Tappy, 2010)

Because the cathedral of Lausanne is founded on these
sensitive soils, one of the critical issues for the design and
construction of this tunnel was to maintain the groundwater
level, avoiding any drainage of groundwater during tunnel
excavation or operation, in order to reduce risks of settlements
of the cathedral. The critical vertical section where the
tunnel passes close to the cathedral is shown in This
situation required a proper technical solution to maintain the
groundwater level during construction. For that purpose preinjection of the ground surrounding the tunnel was done in
combination with groundwater infiltration through wells.
The tunnel lining design was reviewed during construction,
and an alternative technical solution was proposed. A
composite shell lining system was adopted, with permanent
fiber reinforced sprayed concrete and the spray applied
waterproofing membrane MasterSeal 345.
Temmuz - Ağustos 2015
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Figure 7. Details of the tendered and the alternative executed final lining design
(Holter, Bridge, & Tappy, 2010)
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The following sequence was adopted for construction of the
tunnel lining:
1. Installation of excavation support
2. Construction of the fiber reinforced sprayed concrete
primary lining
3. Smoothening of irregular areas on the primary sprayed
concrete lining
4. Application of the waterproofing membrane against the
primary lining
5. Treatment of localized seepage points with temporary
drainage and injection
6. Construction of the cast-in situ concrete invert
7. Construction of the fiber reinforced sprayed concrete
secondary lining in the bench and crown of the tunnel
8. Build of an unreinforced concrete finishing layer (bench
and crown).
In addition to the successful design change with this innovative
technical solution, significant construction cost and time
savings were achieved, including:
• Reduction of the excavated section due to the reduction of
the lining thickness
• Significant reduction of the volume of excavation and
construction materials
• Elimination of cost of formworks through the use of
permanent sprayed concrete for the secondary lining
• Reduction of the original construction program by two
months
• Total cost savings of approximately CHF 700,000 for the
whole tunnel or CHF 2,500 per tunnel meter.
The tunnel de Viret was successfully put into operation in
2008. Since then no defects or leaks have occurred.

Figure 9. Final tunnel section in operation

3.1 The waterproofing concept

In a composite shell lining with this double-bonded
waterproofing membrane an eventual groundwater inflow
through the primary lining stops as it reaches the membrane,
and it cannot migrate along the membrane-concrete interface
(see Fig. 10). Hence, potential groundwater paths can be
eliminated, mitigating considerably the risk of water ingress
into the tunnel. Additionally, the strong bond between the
membrane and the secondary lining provides a further barrier
against water ingress into the tunnel.
3.2 Key features and advantages

The outstanding feature of this membrane is its bond strength.
The membrane adheres equally to primary and secondary
concrete linings (double-bonded) with significant bond
strength, giving the tunnel lining system unique mechanical
properties and waterproofing features. The bond is unaltered
by the concrete placement technique, be it sprayed or cast in
place, or by the presence of fibers.
The use of MasterSeal 345 is particularly advantageous in
geometrically complex areas such as in lay-by niches, cross
passages, turn-outs and crossover caverns, where installation of
conventional waterproofing membranes is inherently difficult
and locating of possible leaks is challenging. Additional
advantages result from the sprayed nature of the membrane
and its properties, such as crack bridging.

Figure 8. Tunnel section during construction

3 WATERPROOFING MEMBRANE FOR COMPOSITE SHELL
LINING
The sprayed waterproofing membrane MasterSeal 345 has
been specially developed for underground structures. It is a
polymer-based spray applied waterproofing membrane with a
successful track record since 2005.
The membrane is produced by means of a non-reactive system.
It is applied against a previously treated substrate (sprayed
concrete), typically with a thickness of 3 mm in only one
pass, and covered later on by a secondary concrete lining or a
protective non-structural concrete layer, building a composite
shell lining.

Figure 10. Schematic section of composite shell linings
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Figure 11. Membrane application in the cross passage of the Hindhead Tunnel, UK

Figure 12. Manual membrane application

MasterSeal 345 is appropriate for application on all types
of concrete substrates which provide proper bonding and
allow building of a continuous membrane. It does not
require surface evenness. However, the smoothness (maximal
aggregate size of the concrete substrate) and quality of the
substrate influence the substrate preparation works and the
consumption of material.
It is suitable with all types of secondary (inner) concrete
lining, sprayed concrete and cast in-situ concrete. Also steel
fiber reinforced sprayed concrete can be applied onto the
membrane.
Because the membrane provides continuous waterproofing,
installation of waterstops for compartmentalization of lining
sections may be prevented in some cases.
MasterSeal 345 is compatible with conventional waterproofing
systems, i.e. sheet membranes, and can be sprayed onto
properly installed and cleaned sheet membranes. It is also
compatible with all types of reinforcement, including steel
fibers, and it can be applied over steel insertions and bolt
plates.
Application of the waterproofing membrane is very fast and it
is done by means of a dry-mix process (dry powder and water).
Typically 50 to 100 m2 per hour can be manually applied by
3 operatives, while mechanized / robotic spraying can reach
up to 180 m2 per hour. These rates are far higher than typical
installation rates of sheet membranes (approx. 25 m2 per
hour). Resulting time and cost savings for both owners and
contractors have contributed to spread out this waterproofing
concept.
Different underground structures, e.g. tunnels, crosspassages, metro stations, shafts and caverns have been
successfully completed using MasterSeal 345, under
quite different conditions and design requirements.
4 CONCLUSIONS
The presented composite shell lining system, with a doublebonded sprayed waterproofing membrane between concrete
Temmuz - Ağustos 2015
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Figure 13. Robotic membrane application

linings, has provided tunnel design engineers with more
options for the design and construction of tunnel concrete
linings. It has also enabled design optimization through
reduction of the thickness of the secondary inner lining,
leading to substantial savings to owners and contractors.
The sprayed waterproofing membrane MasterSeal 345 has
contributed significantly since 2005 to develop the composite
shell lining system. It offers a viable, cost-effective solution for
regularly found ground and hydrological tunneling conditions,
strongly contributing to the functionality of the tunnel lining,
and enhancing its durability and serviceability.
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Kurbağalıdere’deki Islah Çalışması Sürüyor

Kurbagalidere Restoration Continues
Istanbul Metropolitan Municipality restores Kurbagalidere with newly excavated waste water
collecting tunnels. Tunnel is excavated with pipe jacking method and having 3.12 m diameter
and 1233 m length. Waste water will be under control by the end of this year.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma sürecinin devam ettiği
Kurbağalıdere’yi TBM ile açılan tünelle atıksuları toplayarak ıslah
ediyor. Boru itme yöntemiyle açılan tünelin çapı 3,8 m, uzunluğu
1.233 m. Atıksular yılsonuna kadar kontrol altına alınmış olacak.
Kadıköy-Maltepe-Ümraniye’deki derelerin aktığı geniş bir havza olan 67
km uzunluğundaki Kurbağalıdere suyu ve yağışı taşıyamıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, havzanın atıkları nedeniyle kirlenen dereyi boru
itme yöntemiyle açtığı tünelle atıksuları toplayarak ıslah ediyor.
Kolektör hattının kazısı TBM ile yapılırken çelik borular itme yöntemiyle
yerleştiriliyor. Çalışmanın ilk etabında tünel kazısı 3 ay gibi kısa bir
sürede tamamlandı. Şu ana kadar temizlik çalışmalarında 1094 kamyon
çamur bertaraf edildi. Su alma yapıları ile kokuya neden olan atık suların
kolektör hattına aktarılmasına başlandı.
Derenin bazı kesitlerinde de genişletme çalışmaları sürüyor.
Genişleme bölgelerindeki SİT alanları ve kamulaştırılacak araziler
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hukuki süreçleri uzatıyor. Binaların yakınlarında açık kazı çalışması
yapılması ise güvenli olmuyor.
Kurbağalıdere’de su alma yapılarıyla kokuya neden olan atıksuların
kolektör hattına aktarılmasına da başlandı. Atıksuyun kolektöre
toplanmasından sonra pompa sistemi ile temiz su akışı sağlanacak.
Dere tabanında biriken çökeltiden kaynaklanan koku, temiz su akışının
sağlanmasıyla birlikte kısa sürede giderilecek. Derede 2015 yılı sonuna
kadar atık sular kontrol altına alınmış olacak.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü ile
Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
başlatılan Kurbağalıdere’deki temizlik çalışmaları da aralıksız devam
ediyor. Çalışmalar kapsamında dere içerisinde “yengeç” adı verilen dip
tarama teknesiyle zemin taraması yapılırken, pompa ile kirli su çekilerek
kolektör vasıtasıyla arıtma tesislerine pompalanıyor.
Kaynak: www.ibb.gov.tr
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Riyad Metrosu Turuncu Hat:
TBM’in Kazıya Başlama Töreni

Riyadh Metro Orange Line: TBM Launching Ceremony
Prince Faisal bin Bandar, Governor of Riyadh, has officially launched the
giant Tunnel Boring Machine (TBM) named Jazlah to be used on the
Orange Line of the Riyadh Metro currently under construction by the
ArRiyadh New Mobility Consortium (ANM). Jazlah, 10 m in diameter and
weighing approx. 700 tons, started boring on the 5.8 km tunnel in the
downtown of Riyadh and will pass through the Riyadh main Train Station.
It is 10 m in diameter and weighs approx. 700 tons.

R

iyad Valisi Prens Faisal bin Bandar,
katıldığı tören sonrasında Riyad Metro
inşasında ArRiyadh New Mobility
konsrosiyumu tarafından kullanılmak
üzere Jazlah isimli Tünel açma makinasını
kazıya başlattı. Jazlah 10 metre çapında
olup yaklaşık olarak 700 ton ağırlığındadır.
Riyad şehir merkezinden başladığı 5,8
km uzunluğundaki kazı Riyad ana tren
istasyonundan geçecektir.
Salini Impregilo, ArRiyadh New Mobility
konsorsiyumunun lideri olup, en uzun olan
41,2 km uzunluğundaki turuncu hattın
yüklenicisidir. Projenin bütçesi 5,2 milyar
dolar olarak belirlenmiş ve içerisinde 3 nolu
hattın inşası ve Qasr Al Hokom ile Western
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istasyonlarının yapımı işi bulunmaktadır.
ANM konsorsiyumunda Ansaldo STS, SaliniImpregilo, Larsen & Toubro, Nesma and
Bombardier şirketleri bulunmaktadır. Larsen
& Toubro ve Nesma şirketleri inşaat işlerini,
Bombardier şirketi araçların tedarik işlerini
ve Ansaldo STS şirketi ise 3 nolu hat için
teknolojik destek verecektir.
Güzergah
genellikle
Al-Madinah
Al-Munawwarah caddesinin batısında yer
almakta olup, TBM ve NATM yöntemi ile
açılacak tüneller hattın orta kısmında ve
Prince Saad Ibn Abdulrahman caddesinin
doğusunda ise yeryüzünde yapılacaktır. Bu
hat toplamda 22 istasyondan oluşacak ve
üzerinde bulunan Qasr Al-Hokm ve Western

isimli istasyonlar Snøhetta ve Omrania
tarafından tasarlanmış olup ileride şehrin
simgesi haline gelmesi planlanmaktadır.
Aynı zamanda bu hat 6 adet “park et ve sür”
ile donatılacak ve toplu taşıma sistemi ile
bağlantılı olacaktır.
Şuan Riyad şehrinde yaklaşık olarak 6
milyon kişi yaşamakta olup, nüfusun 2030
yılına kadar 8 milyonun üzerine çıkması
beklenmektedir. Proje tamamlandıktan
sonra trafikteki tıkanıklığın ve şehiriçinde
dolaşan araçların azalması beklenmektedir.
Ayrıca projenin tamamlanması ile
daha verimli ve iyi bir yolculuk imkanı
sağlanacaktır.
Kaynak: www.salini-impregilo.com
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Abdullah Sadıkoğlu-Yertaş İnşaat
Abdullah Sadıkoğlu-Yertaş İnşaat
Yertaş İnşaat 1975 yılında madencilik alanında faaliyette bulunmak
için Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Özellikle tünel ve yeraltı
imalatlarında uzmanlığını kanıtlamış bir inşaat firması olan Yertaş
İnşaat’ın kurucularından Abdullah Sadıkoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

1949 Alanya doğumluyum. Evliyim. İki
oğlumuz var. Demir; 38 yaşında, 1998
yılında Stanford Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümünden mezun oldu,
halen Tokyo’da yatırım bankacılığı yapıyor.

Abdullah Sadıkoğlu
Yertaş İnşaat’ın
kurucularından

Y

ertaş İnşaat 1975 yılında madencilik
alanında faaliyette bulunmak için
Ankara merkezli olarak kurulmuştur.
1976 yılından günümüze baraj ve gölet, su
tünelleri, otoyol tünelleri, metro tünelleri,
maden projelerinin tünel ve kuyu İnşaatları,
yeraltı ve yerüstü maden işletmeciliği gibi
her türlü alt ve üst yapı inşaat işleri
yapmaktadır.
Özellikle tünel ve yeraltı imalatlarında
uzmanlığını kanıtlamış bir inşaat firması
olan Yertaş İnşaat’ın kurucularından
Abdullah Sadıkoğlu ile bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Kendinizi ve ailenizi bize kısaca tanıtabilir
misiniz?
Can you please introduce yourself and
your family?
I was born in 1949 in Alanya. I am
married and we have two sons. Demir
is 38 years old and graduated in 1998
from Stanford University Industrial
Engineering Department and still works
in Tokyo as an investment banker. Tunç is
34 years old and graduated in 2002 from
Bilkent University Industrial Engineering
Department and completed his masters
degree in Bogazici University in Financial
Engineering Department. He works as an
executive in Yertas Construction company
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Tunç; 34 yaşında, 2002 yılında Bilkent
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
bölümünden mezun oldu, daha sonra
Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği
Bölümünde yüksek lisans eğitimini
tamamladı, Yertaş İnşaat bünyesinde
yönetici olarak çalışmaktadır.
Üniversite yaşantınızda sizin için en önemli
olay neydi, biraz eğitim ortamından,
arkadaşlarınızdan ve hocalarınızdan
bahseder misiniz?
What was the most important event in your
university life? Can you please talk a little
bit about your educational environment,
friends and professors?
I was studying Mining Engineering in
ITU between the years 1966 and 1971.
The protests which are known as globally
“protests of the ’68 generation” was intense
in our university.
I was in those discussions with all of my
friends. Even sometimes our professors were
part of them. At those times our professors
were the ones sent to abroad for studying
in the first years of the republic by the great
leader Atatürk.
1966-1971 yılları arasında İTÜ’de
Maden Mühendisliği bölümünü okudum.
Dünyada “68 kuşağı eylemleri” olarak
anılan dönemin en yoğun yaşandığı
yerlerden birisi bizim okulumuzdu.
Bende bu eylemlerin içinde aktif bir
şekilde bulundum. o yıllarda üniversite
gençliğinin ülke sorunlarına büyük bir
ilgisi vardı. Bu sebeple herkes sosyal
kitaplar okuyor ve tartışıyordu.

İTÜ’de bütün arkadaşlarımızla bu sosyal
tartışmaların içindeydik. Hocalarımızda bu
tartışmalara zaman zaman dahil oluyorlardı.
Bu dönemdeki hocalarımız büyük önder
Atatürk’ün Cumhuriyetimizin ilk yıllarında
yurt dışına gönderdiği talebelerdendi. Hepsi
Amerika’nın ve Avrupa’nın en iyi okullarında
okuyarak kariyer yapmış insanlardı. İleriki
dönemlerde bir kısmı Türkiye’nin önemli
kuruluşlarında yöneticilikte yapmışlardır.
TKİ, Etibank, TPAO gibi. Dolayısıyla insan
ilişkileri konusunda bizlere katkıları
oluyordu.
İhsan Ketin hocamız dünyaca tanınmış bir
akademisyendir. Cemal Birön hocamız ise
Japonya’da denizaltı kömür madenciliği
konusunda ihtisas yapmıştır. Benimle
birlikte bazı arkadaşlarımızı kendisinin
de Teknik Müdür olarak görev yaptığı EKİ
Kozlu Bölgesine yönlendirmiştir. Namık
Esmer hocamız arkadaşımız gibiydi. Vefat
edinceye kadar dostluğumu devam etti.
Madenciliğe ve Tünelciliğe nasıl
başladınız?
How did you enter Mining and Tunneling
Industries?
I was working in 1971-1972 time frame in
Kozlu Region development section at where I
also worked as an intern. I guess it is safe to
say this was where I have picked an interest
about Tunneling. I was following 19 different
development galleries and inclines. I could
only see half of those in a day and the other
half on the following day. I worked so hard in
that year.
We have founded our company Yertas
Madencilik with my friend from university
Hasan Kavuncu in 1975. Until 90s we were in
the business of chrome mining management.
Our first job for tunneling was in 1976 as a
subcontractor in Kinik Tunnel. First construction
job was a shaft which had a diameter of
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9 meters and a depth of 185 meters. 250
liters of water were ingressing through the
ground per second. We have finished that
job with rudimentary pumps under harsh
conditions. Tunneling became our first focus in
the following years.
1971-1972 yılları arasında daha öncede
staj yaptığım Kozlu Bölgesi’nde Hazırlıklar
bölümünde çalıştım. Tünelciliğe burada
başladım diyebilirim. Zira 19 adet taş galeri
ve nefeslik başyukarısı devam ediyordu.
Bunların ancak yarısını bir günde, diğer
yarısını ikinci günde görebiliyordum.
Bir yıl boyunca çok yoğun çalıştım. O
yıllarda işçiler hala delici tabancalara
su bağlamadan kuru delik delmeye
çalışıyorlardı. Bu eskiden gelen bir
alışkanlıkları idi. Bu yüzden EKİ’de yüzlerce
işçi uzun yıllar boyunca pnömokonyoz
hastalığına yakalanıyor ve erken yaşta vefat
ediyorlardı. Ayrıca sık sık grizu gazı intişarı
oluyordu. Onun için her gün, bazen gece de
ocağa iniyordum.
1972-1975 yılları arasında Ankara’da
fizibilite projeleri yapan bir büroda

çalıştım. 1975 yılında üniversiteden de
arkadaşım olan Hasan Kavuncu beyle Yertaş
Madencilik ismi ile halen faaliyette olan
şirketimizi kurduk. Esas amacımız krom
ve kömür madenciliği yapmaktı. Nitekim
Tokat Artova ve Soma’da kömür üzerine
çalışmalarda bulunduk. Sonraki yıllarda
Konya Beyşehir’de konsantre tesisi kurarak
1990’lı yıllara kadar dönem dönem krom
madeni işletmeciliği yaptık. 1992-1998
arasında Divriği’nde demir madeni yeraltı
işletmesi komple hazırlık işlerini yaptık.
Bilahare yine tünelciliğe 1976 yılında Kınık
Tüneli’nde alt yüklenici olarak başladık. İlk
yaptığımız inşaat işi 9 metre çapında, 185
metre derinliğinde bir şaft idi. Zeminden
250 lt/sn su geliyordu. Bu işi iptidai
pompalarla, zor şartlarda bitirdik. Sonraki
yıllarda tünelcilik bizim esas işimiz oldu.
Yurt içinde ve yurt dışında baraj tünelleri,
karayolları tünelleri ve metro tünelleri
yaptık.
2000 yılından sonra Kırgızistan’da
2.800-4.400 metre kotları arasında 72
km yol inşaatını tamamladık. Yemen’de

Hint Okyanusu’nun kenarında 4.000
metre karayolu tünelini 2004 yılında
tamamladık. Bu iş sırasında bölgedeki
imkansızlıklar nedeniyle limandan
şantiye sahasına kadar makinelerimizin
tamamını 167 km boyunca çölde
yürütmek zorunda kaldık. İstanbul Su
Temin Projesi kapsamında Melen Projesi
3. Merhalesini de yaklaşık 17.500m
tüneli tamamlayarak İstanbul’a içme
suyu teminin yapılabilmesini sağladık.
Artvin ili Yusufeli ilçesi yakınında yer alan
Arkun Barajı ve HES inşaatına ait yaklaşık
14.000 m uzunluğundaki enerji tünelini 2
yıl gibi kısa bir sürede NATM metoduyla
tamamlayarak, Türkiye’nin en uzun enerji
amaçlı tünelinin hizmete girmesini
sağladık. Türkmenistan ve Cezayir’deki
otoyol ve sanat yapılarına ait işlerimiz
halen devam etmektedir. Kuzey Irak’ta
7.200 metre uzunluğunda karayolu tüneli
(Hareer Tüneli) çalışmamız devam ediyor.
Diyarbakır Silvan’da TBM ile 2x10.210
metre uzunluğunda, 7.850 mm çapında
su tüneli inşaatımız (Silvan Tüneli) bölge
jeolojisinin tüm zorluklarına karşın devam
etmektedir.
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Geçen bu kırk yıllık sürede yaptığımız yeraltı
kazı imalatlarının toplamı 16.500.000 m3
civarındadır. Tabii bunların bulon, iksa,
shotcrete, nihai beton kaplama vs. gibi
imalatları da var. Kısacası ömrümüzün büyük
kısmı yeraltında geçti diyebilirim.
Madencilikte ve Tünelcilikte sizi
heyecanlandıran en önemli olay ne oldu?
What was the most exciting project for you
in the Mining and Tunneling Industry?
English Channel (50.45 km, 1994) between
England and France, Seikan Tunnel (53.85
km, 1988) in Japan and Eurasia Tunnel in our
country are among the things that excite me in
the tunneling industry.
İngiltere ve Fransa arasında Manş Tüneli’nin
(50,45 km, 1994) ve Japonya’da Seikan
Tüneli’nin (53,85 km, 1988) yapılması,
ülkemizde Avrasya Tüneli’nin başarıyla
yapılıyor olması tünelcilik sektörü adına
beni heyecanlandıran ve gelecek için
umutlandıran projelerdir.
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere ve
genç girişimcilere en çok önereceğiniz şey
ne olur?
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What are your suggestions for the
new students in universities and young
entrepreneurs?
My advice for new students in universities and
young entrepreneurs is that: If you love nature,
and do not mind being on mountains or plains
for days, and if you are able to work anywhere
in the world, keep doing this job.

Türkiye’de madenciliğinde, tünelciliğinde
önü açıktır. Madencilikte yeni teknolojiler
sayesinde hem derine inilebiliyor, hem
de zenginleştirme daha iyi yapılabiliyor.
Tünelcilikte ise, Türkiye’nin daha çok
yola, enerjiye ve metroya ihtiyacı var.
Dolayısıyla bu işin de önü fevkalade
açıktır.

Yeni başlayan öğrencilere ve girişimcilere
tavsiyem şudur; Doğayı seviyorsanız,
günlerce dağda, ovada kalmayı seviyorsanız,
dünyanın neresinde olursa olsun
çalışabiliyorsanız bu işe devam edin. Aksi
halde zorluklarla mücadeleyi sevmiyorsanız
başka mesleğe veya işe geçiş yapmalarını
öneririm.

Başarı için sizce en önemli unsurlar
nelerdir?
What are important factors for success?
The secret of being successful is not giving
up. You should love your job and be better at
it, follow closely state of the art technological
developments about your area of expertise
and feel that you should care about your
employees and the money should be the last
thing that you should consider.

Türkiye de madencilik ve tünelciliğin
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
What do you think about the future of
mining and tunneling industry in Turkey?
Mining and tunneling industries in Turkey have
bright futures. With the help of new technologies
we can go deeper and easily process ore in
mining. For tunneling, Turkey needs more roads,
energy plants and metro lines. That is why
tunneling has a magnificent future.

Başarının sırrı pes etmemektir. İşinizi
severek iyi yapmanız, mesleğiniz ile
ilgili teknik gelişmeleri yakından takip
etmeniz, çalışanlarınıza azami değer
verdiğinizi hissettirmeniz ve parayı en
son düşünmenizdir. İtibarınızı her daim
korumanızdır.
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LONDRA TÜNELCİLİK MARATONUNDA
Tempoyu Sekiz TBM Belirliyor
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Eight TBM Ladies Set the Pace in
London Tunnel Marathon
With the breakthrough of Herrenknecht tunnel borer
“Victoria” on May 23, 2015, eight Herrenknecht
tunnel boring machines magnificently completed
a unique mission at Europe’s largest infrastructure
construction project. In just three years construction
crews from three UK and European consortia
navigated the high-tech borers from Schwanau
through the center of London. Citizens and politicians
are proud of the engineering achievements. 42
kilometers of high quality tunnels have been created
under one of the world’s busiest cities.

H

errenknecht’in `Victoria` isimli tünel açma makinesinin kazı işlemini
bitirmesiyle, 23 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa’nın en büyük altyapı
projelerinden birinde sekiz adet Herrenknecht makinesi büyük bir
görevi başarıyla tamamladı. Sadece üç yıl içerisinde Birleşik Krallık’ın üç
ülkesinden ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden oluşan bir şirketler birliği,
Almanya’nın Schwanau şehrinden gelen ileri teknolojiye sahip tünel
açma makinelerini Londra’nın merkezinden geçirecek şekilde kontrol
ettiler. Dünya’nın en işlek şehirlerinin birinin altında bulunan 42 kilometre
uzunluğundaki tüneller son teknoloji ile tamamlandı. Crossrail Projesi’le
yılda 200 milyon yolcunun taşınması tahmin ediliyor.
Londra modern tünelciliğin beşiği olarak gösterilmektedir. 1825 yılında bir
mekanize tünel açma makinesi nehrin altında kazı yaparken bu şehirde
başarılı olmuştur. Mimar Marc Brunel ve oğlu Isambard Kingdom Brunel,
Thames Nehri altındaki yumuşak kumlu zemin kazısını gerçekleştirmek için
çelik bir çerçeve tasarladılar. İşçiler tüneli kazarken, hemen arkalarından taş
ustaları duvarları tuğlalar ile güçlendiriyordu. Bu bir bakıma kalkanlı tünel
açma makinelerinin doğumu olarak gösterilmektedir. Thames Tüneli’nin
tamamlanması 18 yıl sürmüş olup, zamanının büyük başarılı projelerinden
biri olarak gösterilmektedir.
Yumuşak zeminin olduğu yerlerde tünel aynasının desteklenmesi ve kalkan
yardımıyla tünelin daha güvenli bir şekilde açılmasının sağlanması prensibi
günümüzde kullanılmaya devam ediyor. Bugünlerde çapı 19 metreyi bulan
tünel açma makineleri kullanılıyor. Modern tünelcilik teknolojisi ile çok farklı
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Andrew Wolstenholme OBE, Crossrail Yönetim
Kurulu Başkanı, projeyi tamamlayan ekipleri
ayrıca kutladı: “Crossrail’in bütçe aşımına
uğramadan ve zamanında bitmesiyle Londra’da
insanların seyahat anlayışını değiştirecektir. Son
üç yıl süresinde, Dünya’nın en işlek şehirlerinin
birinin altında ekiplerimiz usanmadan bu büyük
tünelleri açmak için çalıştılar. Şimdiki işimiz
ise mevcut tünelleri istasyonları ile birbirine
bağlayarak Crossrail Projesi’nin tamamlanmasıdır.”
sözlerini dile getirdi.
Tek Bir Kaynaktan Alınan Makine Teknolojisi ve
Servisi
boyutlarda öncü yapılar üretilmeye başlandı. Bu
kapsamdaki öncü çalışmalar içinde Londra’nın
Crossrail Projesi de bulunmakta olup üç yıl süren
tünel maratonu başarıyla sonuçlandırılmıştır.
23 Mayıs tarihinde “Victoria” ismiyle
Herrenknecht tünel açma makinesinin kazıyı
bitirmesiyle Londra yine tünelcilik tarihine ismini
yazdırdı. Victoria, Londra’nın merkezinin altında
çalışan ve 42 kilometre tünel açan sekiz TBM’in
sonuncusuydu. Victoria, Elizabeth, Phyllis, Ada,
Jessica, Ellie, Sophia ve Mary’den oluşan takım
muhteşem bir hızla TBM tünellerinin kazılarını
tamamlamış bulunmaktadır.
4 Haziran tarihinde yapılan resmi kutlamalarda,
Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron,
“Crossrail, Londra ve çevresinde yaşayan ve
çalışan insanların hayat kalitelerini artıracak
olan muhteşem bir mühendislik çalışmasıdır. Bu
proje istikrarlı bir ekonomi yaratma amacıyla,
işlerin büyümesini ve mücadele edilmesini

sağlayacak ve tedarik zinciri boyunca yeni iş
imkanları yaratacak bir girişimin en önemli
parçasıdır.” yorumlarında bulundu. Crossrail;
sekiz milyon nüfus ile yoğun bir şehirleşme
altında olan doğu ve batı yakaları arasında
yeni ve geniş bir bağlantı ağı oluşturacak. Beş
adet yeni, toplamda 21 kilometre uzunluğunda
açılan çift tüp tüneller ve on yeni istasyon ile
proje, mevcut raylı sistem hattını Londra’nın
doğusuna ve batısına bağlayacak. Yeni raylı
sistem hattı batıda Reading ve Heathrow’dan
başlayarak, Londra’nın merkezinden geçecek
ve doğuda Shenfield ve Abbey Wood’a erişim
sağlanacak. İngiliz Başbakan David Cameron
resmi kutlamalar sırasında; “Crossrail, Londra
ve çevresinde yaşayan ve çalışan insanların
hayat kalitelerini artıracak olan muhteşem bir
mühendislik marifetidir. Bu proje istikrarlı bir
ekonomi yaratma amacıyla, işlerin büyümesini ve
mücadele edilmesini sağlayacak ve tedarik zinciri
boyunca yeni iş imkanları yaratacak bir girişimin
en önemli parçasıdır.” yorumunda bulundu.

Proje sahibi Crossrail Ltd (CRL), beş tünel etabının
inşası için üç ayrı ortak girişime görev verdi.
• Batı Tünelleri: Bam/Ferrovial/Kier Ortak
Girişimi
• Doğu Tünelleri’nin üç bölümü: Dragados/SISK
Ortak Girişimi
• Thames Tüneli: Hochtief /Murphy Ortak
Girişimi
Londra’nın devasa Crossrail altyapı şantiye
alanında üç ayrı ortak girişim, üç ayrı kısımda
toplamda beş tünel güzergâhı kurdular. Bu üç
ortak girişim mekanize tünelcilik çözümlerinde
önde gelen üretici olan Herrenknecht’in
teknolojisini kullandı. Baden-Württemberg/
Almanya’da yer alan Schwanau menşeili şirket,
Londra kili, kum ve çakılı içerisinde açılacak olan
doğu ve batı tünelleri için altı adet pasa basınçlı
tünel açma makinesi (EPB) üretti. Nehir yatağının
hemen altında 15 metre derinlikte yürütülecek
çalışmalar için ise iki adet Herrenknecht çamur
basınçlı tünel açma makinesi de Thames
Tünel’inin kazısını yürütmüştür.
Dünya’nın en pahalı gayrimenkulleri altında,
kanalizasyon, besleme ve atıksu hatlarının
yanı sıra bina temellerinin altında 40 metreye
varan derinliklerde tünel açma makineleri
ilerledi. Makinelerin kalkan çapı 7,08 metre olup,
uzunlukları 147 metreyi bulurken, ağırlıkları
ise 1100 ton civarında olup 1920 kW’a varan
toplam güce sahip olarak üretilmişlerdir. Kazının
hassasiyeti için, sekiz adet makinenin hepsi
Herrenknecht alt kuruluşu olan VMT tarafından
üretilen navigasyon sistemleri ile donatılmıştır.
Vardiya başına çalışan 20 kişinin on ikisi
TBM’de, kalan sekizi ise rampada ve yerüstünde
çalışırken, makineler haftanın yedi günü 24 saat
boyunca hiç durmadan çalıştılar. Makinelerin
günde 72 metreye (45 segment) varan etkileyici
performansları gözlemlendi.
Bu performanslar bütün katılımcılar arasındaki
mükemmel bir şekilde yönetilen uyumlu beraber
çalışma ile elde edildi. Dragados/SISK ortak
girişiminin tüneller şefi, “Herrenknecht makineyi
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satıp, sadece bir telefon numarası bırakan
şirketlerden değil. Sahada her zaman onları
temsil eden birini bulmak mümkün.” yorumunda
bulundu. Herrenknecht makine tedarikinin yanı
sıra kapsamlı bir de servis çözümü sunmaktadır.
Sahada TBM’lerin kurulumundan sökülmelerine,
ilerlemeyi destekleyen sahada görevli
personelden keskilerin ve yedek parçalarının
tedarikine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan
servisleri bulunmaktadır. Ek olarak, müşteriler
ile beraber Herrenknecht özel çözümler de
sunmaktadır. Örneğin, kuyularda söküm işlerinin
yapılması, istasyonlar arasında makinelerin
kaydırılması ve başka bölümde çalışacak olan
TBM’in naklinin planlaması gibi.
Tünelin başarıyla açılıp sonlanmasının ardından
Herrenknecht AG kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Müh. Martin Herrenknecht; “Crossrail
Projesi, talepkar bir zaman çizelgesi içinde,
güvenliği en yüksek önemde tutarak bütçeyi
aşmadan bir projeyi içindeki tüm parçalarıyla
yakın çalışma ve organizasyon içinde bulunarak
başarmanın ne kadar önemli olduğunu
göstermiştir.” yorumunda bulundu.
Crossrail – Avrupa’nın En Büyük Altyapı Şantiye
Alanı
Crossrail, batıdan Reading ve Heathrow’dan
başlayarak Londra’nın merkezinden geçerek

doğuda Shenfield ve Abbey Wood’a ulaşan 118
km uzunluğunda yeni bir metro hattı olacaktır.
Bu rota on tanesi yeni olmak üzere 40 istasyonu
birbirine bağlayacak. Londra Heathrow’dan ana
finans merkezi olan Liverpool Street’e ulaşım 55
dakikadan, 32 dakikaya düşecek. Yılda 200 milyon
yolcunun bu hattı kullanması öngörülmektedir.
40 şantiyeden fazla yerde Crossrail Projesi’ni
bitirebilmek için 10.000 kişiden fazla çalışan
görev aldı. İnşaat çalışmaları 2009 yılında başladı
ve bitimi için en başta 2018 yılı öngörüldü.
Toplam maliyet ise 20,8 milyar € civarında
belirlenmiştir.
Makine Verileri
• Makine tipi: 6 x Pasa basınçlı, 2 x Çamur
basınçlı
• Kalkan çapı: 7,08 m
• Toplam Kesici Kafa Gücü: Pasa basınçlı (EPB):
1.600 kW – 1.920 kW / Çamur basınçlı (Mixshield
/ Slurry)
: 1.120 kW
•Tork: EPB: 5.850 kNm – 9.800 kNm / Çamur
basınçlı: 3.709 kNm
• Toplam ağırlık : 850 – 1.100 t
• Toplam uzunluk : 109 - 147 m
Limmo Yarımadası’nda tünel açma makinesi
Victoria başlama şaftına yerleştirilirken. Buradan
kazıya başlayacak olan Herrenknecht’in tünel

açma makinesi Londra’nın merkezinden
geçerek doğu batı yönünde ilerleyecektir. 8,2
kilometreyi aşan bir güzergâhta Soho, Hyde
Park ve dünyanın en pahalı gayrimenkullerinin
altından geçiş sağlandı. 10 Mayıs 2015’te
Victora’nın kız kardeşi olan TBM Elizabeth kazıyı
bitirdi. Limmo Yarımadası’ndan Farringdon’a iki
adet pasa basınçlı TBM birlikte 8,3 kilometre
uzunluğunda çift tüp kazısı gerçekleştirmiştir.
Kazı boyunca Canary Wharf istasyonundan,
Stephney Green kuyusundan ve Whitechapel
istasyonundan geçildi. 23 Mayıs 2015 tarihinde
Herrenknecht tünel açma makinesi Victoria’nın
kazıyı bitirmesiyle, Avrupa’nın en büyük inşaatı
tamamlanmış oldu. Batı ve doğu arasındaki
yeni ray hattı için üç yılda sekiz Herrenknecht
makinesi toplamda Londra şehrinin merkezinin
altında 42 kilometre tünel kazdılar.
Proje Verileri
• Uygulama : Raylı Sistemler
• Tünel Uzunluğu: 2 x 21.000 m
• Jeoloji: Kireç/tebeşir ve flint tabakaları, Londra
Kili (alüvyona doygun ve kumlu kil ile kum ve
alüvyon ve kalkerli kiltaşı gömmesi)
• İşveren: Crossrail Ltd (CRL)
• Yüklenici: Hochtief - Murphy Ortak Girişimi,
Dragados – SISK Ortak Girişimi, Bam - Ferrovial –
Kier (BFK) Ortak Girişimi
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DSİ Genel Müdürü Artvin’de
Dev Projeleri İnceledi

DSI General Manager Followed Large Scale Projects in Artvin
DSI General Manager Ali Riza Diniz and his committee visited the Deriner Dam and HEPP
Project sites and then held an examination on Artvin Dam and HEPP construction site. Later
on they went to Yusufeli Dam and HEPP Construction and with a ceremony they started the
crest excavation.

D

Sİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz
başkanlığında
Genel
Müdür
Yardımcısı Ergün Üzücek, Barajlar
ve HES Daire Başkanı Tuncer Dinçergök,
Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanı
Kemal Karakuş, Emlak ve Kamulaştırma
Daire Başkanı Ali Rıza Ceylan, TAKK
Daire Başkanı Fatih Kocabeyler bir dizi
incelemelerde bulunmak üzere, 1 Temmuz
2015 tarihinde Artvin’e ziyarette bulundu.
Deriner Barajı ve HES proje sahasını
ziyaret eden Ali Rıza Diniz ve
beraberindeki heyet, daha sonra
Artvin Barajı ve HES İnşaatında çeşitli
incelemeler de bulunarak, buradan
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Yusufeli Barajı ve HES İnşaatına geçti.
Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı gezilirken
düzenlenen törenle kret altı kazılarının
startı verildi.
Yusufeli halkı ile iftar yemeğinde
buluşan DSİ Genel Müdürü Ali Rıza DİNİZ

burada yaptığı konuşmada; “Yusufeli
İlçesi’nin yeniden yerleşimi konusunda
ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Şu
anki Yusufeli’nin yerleşim yerinden daha
uygun bir yer olan ve vatandaşlarımızın
da katılımıyla yapılan anket neticesinde,
Yansıtıcılar-Sakut Deresi Mevkinde göl
manzaralı Yeni Yusufeli İlçesi’ni inşa
edeceğiz. Yeni yerinde, Yusufeli, ekonomisi,
ekolojisi, sosyal yapısının daha modern
hale gelmesiyle bambaşka bir yerleşim
yeri olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın
bundan. Yusufeli Barajı yeniden yerleşimi
son derece hassas olduğumuz bir konu. DSİ
olarak hiçbir vatandaşımızın mağduriyet
yaşamasını istemeyiz.” dedi.
Kaynak: www.dsi.gov.tr
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Kolin İnşaat’ın Yer Aldığı Konsorsiyum
Mekke Metrosu’nu Kazandı

Kolin Construction in Consortium with the Arab and Spanish Componies
Qualified for the Construction of Mecca Metro
Isolux Corsan, in consortium with the Turkish company Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. and the Arab
Haif company, has been appointed as “preferred bidder” for the construction project of the lines B and C of
Mecca Metro with an overall budget of more than 2,300 million euros. The Client has officially started the
Negotiation phase with the joint venture. It is expected the signature of the contract in the next months.

M

ekke Metrosu kapsamında toplam
bütçesi 2,3 milyar Avro civarında
olan B ve C hatları için yapılan
ihaleyi aralarında Kolin İnşaat’ın yer
aldığı konsorsiyum kazandı. olan bu proje
için “tercih edilen teklif sahibi” olmuştur.
Konsorsiyumda yer alan şirketler
arasında Kolin İnşaat (Türkiye), Isolux
Corsan (İspanya), HAIF (Suudi Arabistan),
SMEC Mühendislik (Avustralya) ve
KUNHWA Mühendislik (Kore) şirketleri
bulunuyor. Mekke Metrosu işvereni ile
“tercih edilen teklif sahibi” konsorsiyum
arasındaki müzakerelere başlanmış olup,
ilerleyen aylarda ihalenin imzalanması
beklenmektedir.
B hattı 11,9 km uzunluğunda olup, 3
istasyondan oluşmaktadır. C hattı ise
13 kilometre uzunluğunda ve 6 adet
istasyona sahiptir. Aynı zamanda C
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hattı iki adet büyük aktarma istasyonu
içermektedir.
İhale kapsamında normal ve aktarma
istasyonlarının inşaat işleri, erişim
rampaları, nihai kaplama işleri ve
tüneller bulunmaktadır. Tüneller ise
belirli yerlerde farklı kazı yöntemleri
ile açılacaktır. Bunların 19.616 metresi
NATM, 8.740 metresi TBM ve 4.105
metresi ise Aç-Kapa yöntemi ile inşa
edilecektir. Aynı zamanda, bu proje
çerçevesinde 1.175 metreden fazla
viyadük ile geniş boyutlarda yolcu alt
geçitleri işleri yapılacaktır.
Ek olarak, var olan bazı yapıların ve
tesislerin yıkımı, trafik kontrolü, yolların
düzenlenmesi, altyapıların belirlenmesi
ve yönlendirilmesi ve diğer bütün gerekli
işler bu proje kapsamında yapılacaktır.

Projenin mühendislik ve müşavirlik
işlerini SMEC Mühendislik ve KUNHWA
Mühendislik firmaları üstlenirken yer
altı ve yerüstü inşaat işlerini Kolin
İnşaat, Isolux Corsan ve HAIF firmaları
yürütecektir.
Mekke raylı sistem projesi toplam 123,5
km uzunluğa sahip olan 4 hat ve 66
istasyondan oluşan bir çalışmadır. Proje
farklı anlaşmalar ile ihale edilecektir.
2017 yılında ise test çalışmaları
başlayacak ve 2020 yılında işletmeye
alınacaklardır.
Proje 3 ayrı ihale ile tamamlanacaktır. İlk
ihale ile metro hattının inşaat işleri, 2.
ihale ile yeryüzündeki kısımlar ve depo
alanı ve 3. ihale ile birlikte tren katarları
ve depo ekipmanları alınacaktır.
Kaynak: www.saudiholding.sa
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Rio Metrosu 4 No’lu Hattında 36 Metre Yüksekliğinde
Askı Halatlı Köprü

Cable-stayed Bridge Structure in Line 4 of Metrô do Rio (Rio de Janeiro’s
subway) Reaches 36 meters of Height
Both pillars of Metrô’s Line 4 (Barra da Tijuca – Ipanema) cable-stayed bridge, which are concrete structures
that will fix cables, reach 36 meters of height, half the size they will have when construction work is complete.
Constructed by Consórcio Construtor Rio Barra, in which Odebrecht Infrastructure takes part, this bridge will cross
Barra da Tijuca’s channel and will be the only point where Metrô’s Line 4 trains may be seen in the surface.

4

no’lu metro hattındaki (Barra da Tijuca – Ipanema)
eğik askı halatlı köprünün ayakları toplam yüksekliğin
yarısı olan 36 metre yüksekliğe erişmiş durumda. Rio
Barra konsorsiyumuna bağlı olarak Odebrecht Infrastructure
tarafından yapılan köprü, Barra da Tijuca kanalını geçecek olup,
Rio Metrosu’nun 4 nolu hattının yeraltında olmayan tek noktası
olacaktır.
52 set çelik halat tarafından desteklenecek olan bu yapı Barra
da Tijuca ve Zona Sul yönüne giden iki yön doğrultusunda
konumlandırılacaktır. Erişim rampaları arasında 320 metrelik
uzunluğa sahip olan köprünün kurulumu bu yıl Temmuz ayında
başladı. Rio de Janeiro Belediyesi tarafından 2016 yılının
başlarında işletmeye alınması beklenen 4 nolu hat günde 300
Temmuz - Ağustos 2015
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bin’den fazla bireyi taşıyacak ve yoğun saatlerde ise trafikten
yaklaşık saatte 2000 aracın geçişini azaltacaktır. Hat 16 km
uzunluğunda olup, 6 adet istasyona sahiptir: Jardim Oceânico,
São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alah ve Nossa
Senhora da Paz.
Ipanema ve Barra da Tijuca arasındaki bağlantı Temmuz 2016
yılında işletmeye alınacaktır. Yeni hatlar ise bu metro hattının
arkasından takvime uygun olarak tamamlanacaklardır. Hattın
tamamlanmasının ardından Barra ile Ipanema arası 13 dakikaya,
Barra ile Downtown arası ise 34 dakikaya düşecektir. Aynı
zamanda kullanıcılar Pavuna ile Barra da Tujica arasında tek
biletle seyahat edebileceklerdir.
Kaynak: www.odebrecht.com
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AKSIFAT BARAJI’NDA Derivasyon
İşlemi Gerçekleştirildi
Diversion Works in Aksifat
Dam is Completed
Diversion works related to drainage of the water
from the construction area and prepare a dry
environment for embankment of the dam were
realized. Project will be built on Aksifat Stream
and having a budget of 37 million TL. After its
completion a site of 82 thousand decares will
be irrigated and it will produce 8 million kWh
energy per year.

S

uyun inşaat alanından uzaklaştırılmasının ve gövde inşaatının
kuru ortamda yapılmasının hedeflendiği derivasyon işlemi
gerçekleştirildi. Aksıfat Deresi üzerine kurulacak ve 37 milyon
TL’ye mal olacak barajın tamamlanmasıyla 82 bin dekar arazi
sulanacak, ayrıca yılda 8 milyon kilowatsaat enerji üretilecek.

sulanacak, ayrıca yılda 8 milyon kilowatsaat enerji üretilecek. Proje,
8 200 kişiye istihdam imkanı sunacak olup, tamamlandığında milli
ekonomiye yıllık 61 milyon TL sulama ve 2 milyon TL enerji faydası
olmak üzere yıllık toplam 63 milyon TL gelir artışı sağlayacak.

Aksıfat Barajı çileğin başkenti Silifke için büyük önem taşımakta.
Temelden 83 m yüksekliğinde önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj ile
65 milyon m³ su depolanacak. Aksıfat Deresi üzerine kurulacak ve 37
milyon TL’ye mal olacak barajın tamamlanmasıyla 82 bin dekar arazi

Bu bilgiler ışığında görüleceği üzere, Aksıfat Barajı 6 ayda kendini
amorti edecek son derece önemli bir tesistir. Baraj ile ayrıca Lamas
Havzası, yıl boyunca yeterli suya kavuşacak, yılın 12 ayı Silifke’de
çilek üretimi yapılabilir hale gelecek.
Kaynak: www.dsi.gov.tr

Kirazlıköprü Barajı’nda
Derivasyon İşlemi Gerçekleştirildi
Diversion works in Kirazlikopru
Dam is completed
Kirazlikopru Dam is in Bartin on Kocanaz
Creek and planned for irrigation, energy
production and flood control and it is still
under construction. Diversion tunnel has 6.7 m
diameter and 927 m length.

K

irazlıköprü Barajı, Bartın’da, Kocanaz Çayı üzerinde, sulama,
enerji ve taşkın kontrolü amacıyla planlanmış olup, inşaatı
halen devam eden bir projedir. Derivasyon tünenlin çapı 6,7
m uzunluğu ise 927 metredir.
Tünel kazı imalatları delme-patlatma yöntemi ile yapılmış,
püskürtme betonu, tel kafes, kaya bulonu ve iksa ile destekleme
sağlanmış, betonarme betonu ile tünel kaplaması yapıldıktan
sonra enjeksiyon ile tünel tecridi sağlanmıştır. Baraj gölalanı
altında kalan mevcut yol Bartın ili içme suyu isali hattı ile birlikte
yeniden inşa edilmiştir. Yol inşası kapsamında toplam 575 m
Mayıs - Haziran 2015
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uzunluğunda iki adet ön gerilmeli viyadük, 240 m uzunluğunda
aç-kapa yapılmıştır. Baraj gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu
tipindedir. Barajın gövde hacmi 1.943.000 m3, akarsu yatağından
yüksekliği 82,00 m., normal su kotunda göl hacmi 100,00 hm3,
normal su kotunda göl alanı 10,90 km2’dir.
Kirazlıköprü Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton tipinde ve
temelden 72,50 metre yüksekliğindedir. Baraj ile Bartın ili ve
6700 dekar tarım arazisi taşkından korunacak, 21.130 dekar alan
sulanacak ve 41,20 GWh /Yıl enerji üretilecektir.
Kaynak: www.dsi.gov.tr
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250 Milyon Kişiyi Birbirine Bağlayan Proje:
Lyon-Torino Arası Yeni Demiryolu Hattı

250 Milyon Kişiyi Birbirine Bağlayan Proje: Lyon-Torino Arası Yeni Demiryolu Hattı
Since 1994, the new railway line Lyon-Turin has been one of the EU’s major rail project priorities in the perspective
of a trans-European rail network construction. Indeed, the regions located along the Mediterranean corridor
constitute a major socio-economic area, representing 18 % of the total European inhabitants, and accounting for 17
% of the global European GDP. The core of the project is a 57 kilometres base tunnel crossing the Alps.

1

994 yılından beridir yeni Lyon-Torino
demiryolu hattı Trans Avrupa Demiyolu Ağı
inşaatı perspektifinde Avrupa Birliği’nin
öncelikli ana demiryolu projelerinden biridir.
Fransa ve İtalya arasındaki anlaşmadan sonra
yapımına karar verilen bu hat geniş çaplı bir
sosyo ekonomik kesimin bulunduğu Akdeniz
koridoruna inşa edilecektir. Bu bölgede yaklaşık
olarak Avrupa nüfusunun %18’i bulunmakta ve
bu kesim Avrupa gayri safi hasılasının %17’sini
karşılamaktadır. Projenin çekirdeğini Alplerden
geçecek olan 57 km uzunluğundaki Mont d’Ambin
Base Tüneli oluşturuyor. 10,5 m çapındaki çift
tüp tünelin kazısında 8 adet TBM kullanılacak.
Fransa-İtalya sınırındaki Ambin Daği’nda açılacak
tünellerin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.
Bu proje Fransa Demiryolları (RFF) ve Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) kuruluşlarının alt
kuruluşu olan LTF tarafından yürütülmektedir.
Avrupa’daki en büyük demiryolu hatlarından birine
sahip olacak olan proje ile yük ve yolcu taşınması
ayrıca Kuzey-Güney ve Doğu-Batı arasındaki
Temmuz - Ağustos 2015
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trafik akışının hızlandırılması sağlanacaktır.
Lyon-Torino hattı İspanya’dan İtalya’ya Akdeniz
koridorunu geçecek ve Avrupa’nın doğusuna
ulaşacaktır. Projenin tamamlanma tarihi olarak
2027 yılı öngörülmektedir. Lyon-Torino arasındaki
tünel maliyetinin 8,5 milyar Avro ve toplam
projenin ise 24 milyar Avro civarında olması
beklenmektedir. Fransa ve İtalya sırasıyla
projenin %25 ve %35’ni karşılayacak, geriye
kalan %40’lık dilim ise Avrupa Birliği tarafından
finanse edilecektir.
Bölgenin Ekonomik ve Çevresel Problemlerine
Çözüm Bulacak Bir Proje
Lyon-Torino sınırında yıllık yaklaşık olarak 200
milyar Avro değerinde ticaret yapmaktadır.
Projenin ana amacı, karayolu ağırlıklı olan trafik
yapısını raylı sisteme (günümüzde % 9 paya
sahip) geçirmektedir. Yeni demiryolu hattının
tamamlanması ile yıllık 700.000 adet kamyonun
geçişine eşdeğer olan 40 milyon tonluk nakliye
kapasitesine ulaşılacaktır. Ayrıca bu çalışma
sayesinde sera etkisi azalacaktır. Yerel halk ve

trafik problemleri için önemli olan bu problem
aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun 2050
yılına kadar sera etkisini % 50 azaltma projesine
de katkı sağlayacaktır. Bunlara ek olarak, LyonTorino arasındaki bu proje bu güzergahta seyahat
edenlerin 4 saatlik yolculuk süresini 2 saatten
aza indirecektir. Milan-Paris arası 7 saat süren
yolculuk 4 saate düşecek ve Milan-Barselona
arası 12 saat süren yolculuk süresi 6:30 saate
düşecektir. Zamandan sağlanan bu kazanım ile
yolcu trafiği ise 4,5 milyon kişiye erişecektir.
Lyon-Torino Raylı Sistem Hattı Genel Özellikleri
• 250 milyon bireyi birbirine bağlayacak
• Raylı sistem ağı için binlerce yeni kilometre ve
geniş koridor
• 57 km tünel
• 65 km ray hattı
• 3.000 kişiye yeni iş imkanı
• 2 adet yeni tren istasyonu

www.tunelder.org.tr
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tünel ve
metro fanları

Ø 315 - 1800 mm

egzoz ve

duman tahliye basınçlandırma
fanları

Aksiyal Fanlar’da
300 °C/2h
Jetfanlarda
400 °C/2h

www.aironn.com.tr
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AMCA Standartlarına Uygun
Fan Test Laboratuvarı

AIRONN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali - Ataşehir / İstanbul
Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr

www.aironn.com.tr

ULUSLARARASI PROJE-LYON-TORİNO ARASI YENİ DEMİRYOLU HATTI.indd 67

25.08.2015 01:45:39

68

Yerli Proje – Local Project

KOP GEÇİDİ KARAYOLU TÜNELİ
Kop Passage Highway Tunnel
Kop Mountain Passage will connect Black Sea and
Eastern Anatolia regions at the altitude of 2409
meters. Tunnels are designed as double tube and
have 6500 m length. Right now, 4000 meters of the
excavation job has been completed.

K

aradeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan
2.409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde yapımı devam eden
tünelin yaklaşık 4 bin metrelik bölümü kazıldı. Tünel her biri
6.500 m uzunluğundaki çift tüpten oluşuyor.
Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Erzurum-Bayburt karayolu
üzerindeki Kop Dağı’nda yapımı devam eden Kop Tüneli için
çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2.409 rakımı ile kış
aylarında Türkiye’nin karla mücadele yönünden kritik geçitlerinden
biri olan Kop Dağı’nda yapımı devam eden tünel, her biri 6.500 m
uzunluğundaki çift tüpten oluşuyor. Maliyeti yaklaşık 400 milyon
lira olan projede tünelin yaklaşık 4 bin metrelik bölümünde kazı
çalışmaları tamamlandı.

Türkiye ve bölge için önem taşıyan Kop Tüneli, Gürbulak
Sınır Kapısı’nı Trabzon Limanı’na bağlayan en kısa yol. Tünel
tamamlandığında yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılar direkt
Trabzon Limanı ile entegre olacak.
Tünel inşaat çalışmaları Erzurum girişi ile Bayburt çıkışındaki
tüplerde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Girişte ve çıkışta toplam
4 tüpteki ilerleme 4 kilometreye yakın. Tünelin tamamlanması
için 9 kilometrelik kısım kaldı. Ovit Tüneli’nden sonra Türkiye’nin
ikinci en büyük tünel inşaatı olan Kop Tüneli’nin yapımında 210
kişi gece gündüz çalışıyor.
Tamamlandığında Bayburt-Erzurum arasındaki seyahat süresini
yaklaşık 1,5 saat kısaltacak ve özellikle kışın bu güzergahı
kullanan vatandaşların sıkıntılarını ortadan kaldıracak Kop Dağı
Tüneli, yıllık akaryakıt tüketiminde de önemli oranda tasarruf
sağlayacak.
Kaynak. www.buyuyenturkiye.com

Ovit Geçidi Karayolu Tüneli
Ovit Passage Highway Tunnel
Ovit Tunnel is having 14300 meters length and
will connect Rize to Eastern and Southeastern
Anatolia. It will be World’s second longest roadway
tunnel. 17662 meters of excavation has been
completed in both tubes.

D

ünyanın en uzun ikinci tüneli olma özelliğini taşıyan,
Rize’yi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine
bağlayacak Ovit Tüneli 14.300 metre uzunluğunda çift
tüpten oluşuyor. İki tüpte toplamda 17.662 metre kazı işlemi
tamamlandı.

olan Ovit Tüneli de 14 bin 300 metre uzunluğunda çift tüpten
oluşuyor. İki tüpte toplamda 17 bin 662 metre kazı işlemi
tamamlandı. Geriye her bir tüpte 3 bin 800 metre kaldı. Tünel
dışında yapılacak çalışmalarla 2016 yılının ağustos ayında
tünel açılmış olacak.

Türkiye’de; bölünmüş yollar, tüneller ve demiryolu ağları
ile ülkenin dört bir yanı ulaşım ile örülüyor. Bu bağlamda
yapılan çalışmalara yenileri eklenirken yapılan çalışmalar hız
kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en büyük yatırımlarından

Ovit Tüneli ile Karadeniz Doğu Anadolu’ya, Güneydoğu
Anadolu’ya bağlanmış olacak. Tünelin tamamlanmasının
ardından ticaret gelişecek. İyidere ilçesinde yapılacak olan
lojistik üstle birlikte Mardin’e karşılıklı ticaret yapılabilecek.
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Makale – Article

TÜNELLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ
Fire Safety in Tunnels
Göktuğ KIZILBOĞA
Yangın Mühendisi / FIre Safety EngIneer
Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.

ABSTRACT
By establishing the first fire resistance laboratory of Turkey in
2011, the aim of Efectis Era Avrasya was to raise the awareness
of fire safety as a primary mission. As the subsidiary of the
Efectis Group responsible for operations in the Middle East,
Central Asia and the Balkan regions, it is one of the leading multidimensional businesses focusing on fire safety, with activities
which comprise CE marking, Safe4Fire Product certification, fire
tests, consultancy and training. Efectis especially is expert on
tunnel fire safety issues.
Within the scope of the laboratory:
 Reaction to fire tests and many other combustibility tests for
automotive/railway vehicles interiors and textile products.
 Resistance to fire tests for both construction elements and
service installations
 Fire tests and analysis for tunnel fire safety
 R&D studies for fire safety carried out by both universities and
private sector.
Yapılarda Yangın Nasıl Ele Alınmaktadır?
Binalarda yangın iki farklı senaryo ile ele alınmaktadır. İlk senaryo
yangının oluşma ve gelişme evresini içerir. Bu kısımda binada
bulunan yanıcı bileşenlerin yanma kaynağından etkilenerek
tutuşması ve yangını ilerletmesi ele alınır. Buradaki kritik husus,
yangının başlamasının ardından geçen ortalama ilk 10 dakikadır.
Bu ilk 10 dakikada yangının oluştuğu bölüm içerisindeki insanların
tahliye edilmesi gereklidir. 10 dakikanın ardından yangın gelişme
evresine girmiş bulunur. Bu evrede ulaşılan sıcaklık en yüksek
noktada olup aşırı ısı çıkışı ve ışıma oranı mevcuttur. Yangının tam
gelişmiş hale ulaşması durumunda artık yangının mevcut olduğu
bölümden diğer bölümlere sızıntının engellenmesi gereklidir. Aksi
takdirde tüm bina/yapı yangına maruz kalacaktır.
Kapalı bir ortamda malzeme yangın gücü ve yanma hızı gibi
parametreler önemlidir. Sıcak gazların tavan kısmında birikmesi
sonucunda tavan ve duvarlar ısınır; dolayısıyla yüzeylerin ve sıcak
gaz katmanının yakıt yüzeyine doğru ışınım yoluyla ısı transferi
yapması sonucunda yanma hızını artırır. Mekândaki havanın
giriş yapabileceği kısımların kısıtlı olması sonucunda yanma için
gerekli olan oksijen miktarının elde edilebilirliğinin sınırlanması
gereklidir.
Temmuz - Ağustos 2015
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Tünellerde Yangının Farkı ve Boyutu Nedir?
Tünel yangınları gerek yangın yükü gerek çevresel şartlar
bakımından kapalı alan yangınlarından büyük farklılık
göstermektedir. Tünel içerisindeki araçlarda meydana gelen
yangından kaynaklanan hidrokarbon yangınları diğer kapalı
alanlarda meydana gelen selülozik yangınlardan çok daha
tahrip edicidir. Trafiğe açık ortam olması nedeniyle yangın
anında havalandırma sisteminin performansı yangını doğrudan
etkiler.
Tünellerde doğal havalandırma sırasındaki yangın büyüklüğü,
tünel eğimine, kesit alanına, uzunluklarına, tünel duvar
özelliklerine ve girişteki meteorolojik koşullara bağlıdır. Tünelde
çıkan yangınlar kapalı alan yangını olarak sınıflandırılır. Ancak,
tüneller mekanik havalandırma sistemleriyle donatıldıklarından
kapalı alan yangınına göre daha fazla hava (oksijen) içermektedir.
Bu da, hem yangın verimine hem de yangın yüküne etki
etmektedir.
Tünel yangınlarında duman katmanı oluşumu, kapalı alanlardaki
yangınlara göre farklılık gösterir. Duman katmanı kademeli
olarak tünel yüzeyine doğru yangından uzak bölgelere alçalmaya
başlar. Tünel çok uzunsa duman katmanı tünel tabanına kadar
alçalır. Bu olay yangından uzaklığa, yangının boyutuna, tünel
tipine, çevresine ve yüksekliğe bağlıdır.
Tüneldeki havalandırma sistemleri, yangın bölgesinde soğutma
özelliği göstererek sıcaklığın yüksek değerlere ulaşmasını
engeller.
Tünel yangınlarında ölümlerin birçoğu duman soluması sonucunda
meydana gelir. Duman ve zehirli gazlar yangından kaçarken
insanların önlerini görmelerine engel olup, bunun sonucunda da
paniğe kapılmalarına ve zehirlenip boğulmalarına neden olur.
Tünellerin Yangın Anındaki Yapısal Davranışı Nasıldır?
Herhangi bir nedenle yüksek sıcaklık etkisine maruz kalan
betonarme elemanlarda betonun ve çeliğin mekanik ve fiziksel
özelliklerinde değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler
sonucunda betonda çatlama ve parça atma davranışı gözlenirken,
aderansta da önemli kayıplar oluşur.
Beton, yanmayan madde oluşu, belirli bir süre için önemli
derecede zarar görmemesi ve zehirli duman çıkarmaması ile
yangın direnci yüksek bir malzemedir. Ancak bu dayanıklılık,
sınırlı süre ve belirli sıcaklıklar için geçerlidir.
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Betonun yangına maruz kaldığında göstereceği davranış,
içeriğindeki agreganın ve çimentonun özelliğine, nem miktarına,
beton içerisindeki hava yüzdesine ve yangın sırasındaki
maksimum sıcaklık derecesine bağlıdır. Beton yüksek sıcaklığa
maruz bırakılınca bünyesinde bulunan su molekülleri buhar
fazına geçmeye başlar. Hacmi artan ve gittikçe mikro gözeneklere
sıkışan buhar, iç basıncı arttırır. Eğer, beton içerisinde yeteri
kadar hava boşluğu yok ise ve buhar dışarıya çıkmak için yeteri
kadar mikro kanallara sahip değilse, oluşturduğu aşırı basınç
ile birlikte beton yüzeyini patlatır. Ortaya çıkan her taze beton
katmanı aynı etkiyi göstererek yüzeydeki betonun gitgide
dökülmesine ve taşıyıcı donatının ortaya çıkmasına neden olur.
Donatının yüksek sıcaklığa maruz kalması ise çok kısa sürede
yapının çökmesine neden olur. Zira çelik, ortalama 500-550°C’
de mukavemetinin yarısından fazlasını yitirmiş olur. Bu da
tüneller gibi aşırı yük altında olan yapılarda son derece kritiktir.
Bu nedenle beklenilenin aksine, yüksek dayanımlı betonlar
yangın durumunda oluşacak yüksek sıcaklığa karşı, düşük
dayanımlı betonlara göre daha az dirençlidir ve bu deneylerle
kanıtlanmıştır.

l Yangına karşı dayanım kriteri (zaman/sıcaklık eğrisi vs.)
l Yapının ne kadar süre korunması gerektiği (zaman/sıcaklık
eğrisinin süresi vs.)
l Betonun yapısı
l Betonun nem miktarı
l Beton karışımında kullanılan agregalar
Yukarıdaki hususlar doğru şekilde yanıtlandığında koşullara
uygun kaplama malzemesi (türü, kalınlığı vs.) hakkında seçimler
yapılır.
Levha Kaplama
Levha kaplama malzemeleri, mekanik sabitleme imkanları
sayesinde trafikten kaynaklanan vakum (emme) ve rüzgar
yüklerinden etkilenmez. Tünel içerisinden geçen yanıcı
malzemelerden ve sudan etkilenmez. Levha kaplama malzemeleri
yangından etkilendiği durumlarda, taşıtların yapı malzemesi olan
kauçuk ve plastik malzemesinin yanmasından dolayı oluşan klor
ve diğer zararlı gazlara karşı adeta bir filtre formunda davranış
gösterir. Bu tür zararlı gazların tünelin beton yüzeyine direkt
temas etmesini engeller.

Tünellerde Patlatmaya Karşı Yalıtım/Kaplama Malzemesi
Karayolu ve metro tünellerinde yangın yalıtım/dayanım
malzemesi olarak levha kaplamaları veya püskürtme kaplamaları
(sprey) kullanılmaktadır. Bu yangından koruyucu kaplamalar;
yüksek performans, düşük maliyet, düşük bakım gereksinimleri
ve tünel betonu aleve maruz kalındığında az hasarla kurtulması
bakımından tüneller için en iyi yalıtım uygulamalarıdır.
Levha kaplama malzemesinin beton yüzeye sabitlenmesi
hususuna ayrıca önem verilmelidir. Ufak bir bölgede başlayan
beton patlaması (spalling) ve patlayan beton parçacıkları,
zamanla kaplama malzemesini ileri iterek beton yüzeyinde daha
büyük bir boşluk oluşmasına sebep olabilmektedir.
Yangından koruyucu kaplama malzemesi seçiminde şu sorulara
cevap verilmelidir:

Resim 1. Jet Fan Uygulaması”
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Püskürtme Kaplamaları (Sprey Uygulamalı Yangın Dayanımlı
Malzeme)
Püskürtme kaplamalarının içerisinde genel olarak, karışım oranları
önceden belirlenmiş olan Vermikülit - Portland çimento esaslı bir
karışım bulunmaktadır. Vermikülit sayesinde bir hidrokarbon
yangınında veya simultane çıkan bir yangın durumunda, yangın
hortumları veya sprinkler başlıklarından gelebilecek su nedeniyle
oluşan sıcak ve soğuk su termal şoklarına karşı betonda ısıl
performans ve dayanım göstermesi sağlanır. Bu malzeme aynı
zamanda, betonda oluşabilecek patlamaları önler ve bir tünel
yangınında, beton segmentlerinin yangına karşı daha yüksek bir
yangın dayanımı sergilemesini mümkün kılar. Hedeflenen yangına
dayanım süresine ulaşmak için çeşitli kalınlıklarda uygulama
yapılabilir. Püskürtme kaplaması yanmaz malzeme olması ile
birlikte aynı zamanda yangın anında zehirli gaz ve duman açığa
çıkarmaz.

Resim 2. Tünel segmenti levha kaplama uygulaması

Püskürtme kaplama sistemlerinin dezavantajlarından birisi;
karayolu tünellerinde, spreyleme uygulaması yapılan son
katmanın trafikte bulunan sürücüleri rahatsız edebilecek
düzeyde bir ışık yansıtmasıdır. Püskürtme kaplama uygulaması,
robot teknolojisi kullanılarak yapılabilmektedir. Müşterilerin
talebi doğrultusunda robot programlanarak 24 saatlik
bir çalışma süresinde 1000 m2’ye kadar bir alan 40 mm
kalınlıkta malzeme ile koruma altına alınabilmektedir.

Resim 3. Levha kaplama uygulaması
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Resim 4. Püskürtme kaplaması (sprey) uygulanmış beton yüzey

Tünellerde Yangın Performansı Nasıl Değerlendirilmelidir?
Geçmiş yıllardaki tünel yangınları tünellerdeki pasif yangın korunumunun son
derece önemli olduğunu dünyaya göstermiştir. Tünel yangınlarında, batırma
tipi tünellerde yangın nedeniyle tavan bölümünün en yüksek sıcaklığı görerek
deformasyona uğrayıp yıkılması, delme tünellerde ise betonarmenin yüksek
kalitesi nedeniyle beton patlaması tehlikesinin en yüksek seviyede olması
pasif yangın koruma uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Tünellerin
yangın performansı deney ve deney sonuçları kullanılarak modelleme ile
gerçekleştirilir. Her tünelin özgün bir tasarım olması, maruz kaldığı yükün
ve jeolojik yapının çeşitlilik göstermesi nedeniyle her bir tünelin yangın
performansı ayrı olarak değerlendirilir. Yangın testleri tünelde taşıyıcı
olan tüm elemanlarda uygulanmalı, yangın anında patlama ve termal
özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Yangına dayanım testleri farklı yangın
senaryolarını ele alarak gerçekleştirilebilir. Bu senaryolar tünellerin yangın
yüküne bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle çeşitli yangın
yüklerine göre ısıtma eğrileri oluşturulmuş ve literatürde yer almıştır.
Dünya üzerinde kabul edilen 4 yangın dayanım ısıtma eğrisi bulunmaktadır.
Bunlar :

* ISO 834 (Standart-Selülozik eğri)

Resim 5. Robot teknolojisi ile püskürtme (sprey) kaplama uygulaması

* Modifiye Hidrokarbon eğrisi (Sıcaklık 30 dakika 1100 C dereceye kadar yükselmektedir.
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* RWS Eğrisi (Sıcaklık 30 dakikada 1300 C dereceye kadar yükseltilmektedir.)

* RABT eğrisi ( Sıcaklık 5 dakikada 1200 C dereceye kadar yükseltilir.)

Bu ısıtma eğrilerine göre gerçekleştirilen testler sonrasında
hem gözlemler hem de ölçümler ile tünel elemanlarının
yüksek sıcaklıktaki yangın davranışı tespit edilmektedir.
Bu testlerden elde edilen veriler kullanılarak tünel yapı
elemanlarının yangın davranışı bilgisayar yazılımları ile
Temmuz - Ağustos 2015
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modellenerek ileri araştırmalar için kullanılmaktadır. Bu
sayede tünelin toplamında en zayıf noktaların tespiti, tünel
tavanına monte edilecek havalandırma elemanlarının bu
tavanda meydana getireceği ısı transferi vb. birçok ileri
seviye çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir.

www.tunelder.org.tr

MAKALE-TÜNELLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ.indd 74

25.08.2015 10:57:48

75

Makale – Article

Efectis Era Avrasya Kimdir?
Efectis Era Avrasya, kuruluşundan bu yana Türkiye’ deki yangın
güvenliği bilincini arttırmayı temel amacı olarak kabul etmiş
ve bu amaç için 2011 yılında Türkiye’nin ilk yangın dayanım
laboratuvarını kurmuştur. Yaklaşık 800 m2 lik bir alanda
tam kapsamlı yangına tepki laboratuvarı ve kombi yangına
dayanım fırını ile faaliyet göstermektedir.
• Laboratuvar kapsamında;
o EN 13501-1’ e göre yangına karşı tepki testleri ve
diğer birçok Avrupa Normlarına göre tekstil ve otomotiv iç
döşemelerinin yanmazlık testleri
o EN 13501-2, EN 13501-3 ve EN 13501-4 kapsamında
yapı elemanlarının ve servis tesisatlarının yangına dayanım
testleri
o Tünel yangın güvenliği için yangın testleri ve
analizleri
o Tüm bunların dışında gerek üniversite gerek özel
sektör tarafından yangın güvenliği konusunda gerçekleştirilen
AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.

• 2184 numaralı Avrupa Onaylanmış Kuruluşu olarak da CE
markalama kapsamında Türkiye’deki İnşaat pazarına önemli
bir katkıda bulunmaktadır.
• Efectis Era Avrasya, üyesi olduğu Efectis Group’un 60 yılı
aşan tecrübesinin desteğiyle Türkiye’ deki yangın güvenliği
bilincini hem özel sektörde hem de kamu kurumlarındaki
atılımları ile gitgide arttırmaktadır. Bunun için Efectis Academy
çatısı altında gerek teknik gerek mevzuat eğitimleri gerekse
ücretsiz seminerler ile Türkiye’nin her yerinde çalışmalarına
aralıksız devam etmektedir.
• Kapsamına gönüllü belgelendirme hizmeti olan Safe4Fire®
ürün belgelendirme faaliyetlerini de ekleyerek bir Yangın
Güvenliği Merkezi ve Enstitüsü haline gelmiştir.
Efectis Era, müşterisine kattığı değerin sadece hizmet verdiği
kuruluşa değil aynı zamanda ülke ekonomisine sağladığı bir
destek olduğunun bilincindedir ve her projede aynı ciddiyeti
ve çalışma disiplinini gösterir.
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Afşar Hadimi Barajı İnşaatında
%54 Fiziki Gerçekleşme Sağlandı

Afsar Hadimi Dam
Construction Completed 54 %
Afsar Hadimi Dam is a part of Konya-Cumra
Project’s III. Stage. By 2015 54% of the dam
construction has been completed. Hadimi
Tunnel is having 4.40 m diameter and
24230 m length.

K

onya-Çumra Projesi’nin III. merhalesi kapsamında bulunan
Afşar Hadimi Barajı’nda 2015 yılı ilk yarısı itibarıyla %54
fiziki gerçekleşme sağlandı. Hadimi Tüneli’nin çapı 4.40
m çapında ve 24,230 m uzunluğundadır.
Afşar Hadimi Barajı’nın amacı, Konya Çumra Ovası III. Merhale
Projesi’ne içme ve sulama suyu temin etmektir. Afşar Hadimi
Barajı’nda toplanan sular ile Taşkent, Hadim, Kongul ve Kurudere
Regülatörlerinden gelen sular Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli
vasıtasıyla, yapımı tamamlanan Bağbaşı Baraj rezervuarına
aktarılacak ve buradan da Mavi Tünel ile Konya-Çumra ovasına
iletilecektir. Hadimi Tüneli’nin çapı 4.40 m çapında ve 24,230
m uzunluğunda, Mavi Tünel ise 4,20 m çapında ve 17.034 m
uzunluğundadır.
Konya-Çumra III. Merhale Projesi ile; Yukarı Göksu Havzası’nın
Akdeniz’e boşalan sularının yıllık 414 milyon m3’ü Bağbaşı,
Bozkır ve Afşar Barajları’ndan, Hadimi Tüneli ile Mavi Tünel
Temmuz - Ağustos 2015
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vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası’na aktarılacaktır. Bu su ile hem
Konya Ovası’nın yeraltı suyu hem de nihai sulama alanı olan
2.234.100 dekar tarım alanının sulama suyu desteklenecektir.
Ayrıca proje ile Konya kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve
endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 milyon m³/
yıl su tahsisi yapılmıştır.
Afşar Hadimi Barajı Konya’nın güneyinde, il merkezine 146
km mesafedeki Taşkent ilçesi sınırlarında yer almaktadır.
Baraj yeri, ilçe merkezine 9,6 km uzaklıkta olup Afşar köyü
mevkiinde Ilıcapınar Deresi üzerindedir.
İhalesi 29.03.2012 tarihinde, yüklenici firmaya iş yeri
teslimi 18.05.2012 tarihinde yapılan Baraj’ın gövde dolgusu
tamamlanmış olup, oturmaların sönümlenmesi beklenmektedir.
Oturmaların sönümlenmesinin ardından önyüzü beton imalatına
geçilecektir. Perde ve dikiş enjeksiyonları, sızdırmazlık betonu
imalatları devam etmektedir. Bunun yanında mekanik imalatlar
da yapılarak 2015 yılı sonunda baraj inşaatının tamamlanması
hedeflenmektedir.
Afşar Hadimi Barajı gövdesi ‘Önyüzü Beton Kaplamalı Kaya
Dolgu’ olarak projelendirilmiştir. Kret genişliği 10 m, kret
uzunluğu 724,34 m, talvegten gövde yüksekliği 122 m,
temelden yüksekliği ise 127,00 m’dir. 15 m’lik paneller halinde
önyüzüne 30~70 cm kalınlığında beton kaplama yapılacaktır.
Yaklaşık 3 milyon 727 bin m³ baraj dolgusu yapılacaktır. İnşa
edilecek baraj gövdesi ile 363,69 milyon m³ su depolanması
planlanmaktadır.
Kaynak: www.dsi.gov.tr
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Kahire Metrosu 3 No’lu Hattın Uzatması için
VINCI ve Bouygues ConstructIon Seçildi

Cairo Chooses VINCI and Bouygues Construction to Build the Extension of
Line 3 of its Metro System
The Egyptian authorities have demonstrated renewed confidence in the joint venture led by VINCI Construction
Grands Projets alongside Bouygues Travaux Publics, a Bouygues Construction subsidiary, and their Egyptian partners,
Orascom Construction and Arab Contractors, by awarding them the contract for the new phase of civil engineering
for Line 3 of the Cairo metro between Haroun and El Nozha stations.

M

ısır yetkilileri, VINCI Construction
Grands Projets önderliğinde
Bouygues
Construction
alt
kuruluşu olan Bouygues Travaux Publics
ve onların Mısırlı ortakları, Orascom
Construction ve Arab Contractors
firmalarını Haroun ile El Nozha
istasyonları arasında yürütülecek olan
inşaat işleri için yetkilendirmiştir.
Yeni aşama çalışmaları (Aşama 4A) Mayıs
2014 ayında planlanandan 6 ay önce
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tamamlanan ikinci aşamanın kaldığı
yerden devam edecektir. 4A aşaması
olarak adlandırılan bu çalışma Mısır’ın
başkentinde doğu ile batı arasındaki
bağlantıyı 5,15 km tünel ile 5 adet tünel
tipi istasyon ile birlikte sağlayacaktır.
Ortak girişim, 30 yıllık tecrübesine ve
Afrika’nın en deneyimlisi olmasına ve
teknik yeniliklere güvenerek 34 ay gibi
çok kısa bir program ile tasarla-inşa et
yöntemi ile çalışmayı tamamlayacaktır.

Bir önceki aşamada kullanılan Imhotep
isimli pasa basınçlı tünel açma makinası,
bu etap için çamur basınçlı olarak revize
edilecek ve kullanıma alınacaktır, bu da
dünyada bir ilk olacaktır.
Bunun sayesinde ortak girişim zamandan
ve bütçeden kazanmayı planlamaktadır.
Aynı zamanda, 264 milyon Euro
değerindeki bu proje çerçevesinde
çoğunluğu Mısır halkından oluşan
yaklaşık 3.200 kişi istihdam edilecek.
Kaynak: www.vinci.com.
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MALAGA HAVAALANI TBM TÜNELİ
Prekast Segment Kaplamaları
Prekast segment beton kaplamaları,betonarme
halkalardan oluşan yedi segmentten
oluşmaktadır ve toplamda 9 m çapında
bir tünel kesitini oluşturmaktadır. Prekast
segmentlerde hibrid bir yapı kullanılmış olup,
çelik donatılı kafes ve BarChip yapısal makro
sentetik fiberleri bir arada kullanılmıştır.
BarChip fiber donatısı TBM ilerledikçe itme
pistonlarının basıncından oluşacak çatlakların
önlenmesi amacı ile kullanılmıştır. Fiber
donatı çatlak kontrolünün yanı sıra ayrıca
prekast elemanlara mükemmel bir darbe
dayanımı sağlamıştır.
Segment elemanların tasarımı özellikle bu
tarz büyük projelerde çok önem taşımaktadır.
Malaga projesinde de kullanılacak donatı
dikkatlice incelenmiş, testler yapılmış ve
sonuç olarak 25kg/m3 ucu kancalı çelik tel
yerine 5kg/m3 BarChip fiber kullanılmasına
karar verilmiştir.

Malaga Airport TBM Tunnel
The extension to Malaga Airport required an investment of €280 million.
The Los Prados-Airport section runs almost entirely below the surface,
crossing the Guadalhorce River and Malaga Airport’s new runway.
The tunnel lining was designed with hybrid reinforcement comprising
steel reinforcement cage and Barchip structural macro synthetic fibre.
Barchip fibre was used to eliminate the possible cracking that may be
caused by the pressure of the rams as the TBM moved forward. The fibre
also gave the segments excellent impact resistance as well as controlling
any crack propagation.

İ

spanya’da Malaga ve Fuengirola
şehirleri arasındaki demiryolu hattı
projesi Acciona Infrastructures - Sando
Construcciones ortak girişimi tarafından
gerçekleştirilmiştir. Malaga Havaalanı’nın
genişletilmesi projesinin bir parçası
olan yeni hat, yaklaşık olarak 280 milyon
Euroluk bir yatırımdır. Hattın Los Prados
ve Havaalanı arasındaki kısmı yeraltında
bulunmakta, Guadalhorce Nehri’ni kesmekte
ve Malaga Havaalanı güzergâhında yer
almaktadır.
“Biznaga” adındaki pasa basınçlı (EPB)
Herrenknecht TBM ile 2 km’lik mesafe
sekiz ay için de kazılmış ve proje 13
Ağustos 2009’da tamamlanmıştır. Hat
boyunca nehir altından geçilmiş ve mevcut
demiryolu hatlarının altından ilerlenmiştir.
Temmuz - Ağustos 2015
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Tünel 120 milyon Euro’ya mal olmuştur.
Proje Özellikleri
Zemin Sınıfı : Kumlu, çakıllı ve killi
zemin
Kullanılan Dizayn Metodu : Spanish
Code EH-91
Hedef Beton Dayanımları : 50 N/mm2
basınç dayanımı; 5 N/mm2 eğilme
dayanımı; 2,9 N/mm2 artık dayanım
Tünel Çapı : 8,43 m iç çap; 9,07m çap
Segment Miktarı : 6 adet segment, 1
adet kilit taşı
Segment Ölçüleri : Segment genişliği:
1,5 m, Segment Kalınlığı: 0,32 m.
Segment donatılaması : Hibrid; Makro
Sentetik Fiberler & Çelik konstr.
Kullanılan donatı miktarı : 5kg/m3
BarChip & 98 kg/m3 çelik konstr.

Segment
üretiminde
fiberlerin
performanslarının incelenmesinde nakliye,
karıştırma ve harmanlama deneyleri
gerçekleştirilmiş, proje için öngörülen
fiber donatı miktarı ve segment üretiminin
otomatik olarak yapılıyor olması sebebi
ile tam otomatik bir dozajlama makinesi
kullanılmıştır. BarChip fiber donatıları 400
kg ağırlığındaki özel büyük ambalajlarda,
pak şeklinde dozajlama makinesine uygun
özel bir tasarım ile üretilmiş ve şantiyeye
nakledilmiştir.
9,33 m çapındaki makine 7/24 gün/saat
çalışarak prekast segmentleri yerlerine monte
etmiş, günlük olarak 15-22,5 m arasında killi
zeminde ve 9 m kumlu zeminde ilerleme
kaydetmiştir.
Sonuç
Malaga Tüneli Projesi; BarChip makro
sentetik fiberlerinin kullanıldığı birçok
projeden bir tanesidir. Korozyona uğramayan
bu donatı malzemesinin çelik tellere ve çelik
donatıya karşın özellikle korozyon etkisinin
muhtemel olduğu su hatları, kanalizasyon
tünelleri, yeraltı tünelleri veya yüksek
miktarda sülfat içermesi sebebi ile korozyon
oluşturacak kazılarda kullanılmasının ciddi
faydaları bulunmaktadır.
İşverenler, tasarımcılar ve taahhüt firmaları
korozyondan
etkilenmeyen, projede
istenen dayanımı diğer çelik elemanlarına
paralel olarak rahatlıkla verebilen ve daha
ekonomik olan bu üründen büyük fayda
sağlayacaktır.
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde
Yeni Dünya Rekoru
A New World Record on Yavuz
Sultan Selim Bridge over Bosphorus
Freyssinet, a subsidiary of VINCI Construction, has signed
a contract with Hyundai Engineering & Construction - SK
Engineering & Construction Joint Venture to supply and install
the stay cables and dampers for the third Bosphorus Bridge in
Istanbul, Turkey. The structure will be part of the North Marmara
Motorway, which will bypass the city and cross the Bosphorus to
the north of Istanbul, thus relieving road traffic in the city and
on the two existing bridges.

H

yundai Engineering & Construction - SK Engineering &
Construction ortak girişimi tarafından, VINCI Construction alt
kuruluşu olan Freyssinet firması 3. İstanbul Boğaz Köprüsü için
halat desteği ve sönümleyici kurulumu için yetkilendirilmiştir.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun bir parçası olan bu çalışma sonrasında
şehrin dışından dolaşılabilecek ve şu an işletmede olan iki köprünün
yükü azaltılacaktır. Orta açıklığı 1408 metre ve genişliği 58 metre olarak
tasarlanan köprüde 2*4 trafik şeridi ve ortada ise iki adet tren hattı
bulunacaktır.
Yapı hibrit bir şekilde tasarlanan eğik askı ve asma halat sistemi ile
desteklenecektir ve aşağıdakileri içerecektir:
• Paralel demetlerden oluşan ve 8400 ton çelik içeren, en uzunu 588
metre olan 176 Freyssinet haladı,

• Yapının merkez kısmını destekleyen 34 adet düşey kancayı da içeren
iki adet 2420 metre askı haladı.
Bu yeni proje ile Freyssinet, 1994 yılında yapılan Normandiya Köprüsü
(856 metre) ve 2012 yılında yapılan Russky Adası Köprüsü’nü geride
bırakıp Dünya rekorunu elde edecektir. Nisan 2015 ayından itibaren
Freyssinet firması İstanbul’da yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’ne 176 adet halat kurulumu yapmıştır. Halat destekli ve askı
köprü olarak hibrit bir şekilde tasarlanan köprü 1408 metre uzunluğu
ile 2012 yılında tamamlanan ve Freyssinet halatları ile yapılan Russky
Adası Köprüsü’nü (1104 metre, şu anki dünya rekorunun sahibi) geride
bırakıp Dünya’nın en uzun askı halatlı köprüsü rekorunun sahibi
olacaktır. Tamamlanmasının ardından köprü üzerinde 2*4 şeritli trafik
ile ortasında 2 adet tren hattı ile birlikte kullanıcılar İstanbul Boğazı’nı
şehrin kuzeyinden geçebilecektir.
Kaynak. www.vinci.com

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu
Uskudar-Umraniye-Cekmekoy Metro Line
Metro line will start on the Asian side of Istanbul in
Uskudar and at first stage it will reach Cengelkoy and
then through Sancaktepe, finally will reach Sabiha
Gokcen Airport. Infrastructure works are almost
complete and citizens would be able to use the metro
line in April or May of 2016.

H

er Yerde Metro, Her Yere Metro” loganıyla ulaşımı
rahatlatmak için geceli gündüzlü çalışan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin Üsküdar-Çekmeköy metro hattı çalışmaları
da hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar’dan başlayıp ilk etapta
Çekmeköy ve sonrasında Sancaktepe’den geçerek Sabiha Gökçen
Havaalanı’na kadar gidecek metro hattında ilk etap için sona
gelindi. Altyapı işlemleri tamamlanmak üzere olan metro hattı,
2016 yılının nisan-mayıs aylarında fiili olarak vatandaşların
hizmetine sunulacak. Söz konusu hat Kadıköy-Kartal metrosu gibi
sadece E-5 güzergahında giden bir metro olmayacak. İnsanların
Temmuz - Ağustos 2015
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yoğun olarak ikamet ettiği bölgelerden geçen metro hattı
sayesinde Üsküdar, Çekmeköy ve hatta Şile’de oturan vatandaşlar
bile belirli bir yere kadar araçlarıyla gelecek daha sonra araçlarını
otoparka bırakıp metroyla yoluna devam edecekler. Çekmeköy’den
metroya binecek vatandaş yer üstüne çıkmadan Yeşilköy’e kadar
gidebilecek.
Çekmeköy’den kendi aracı ile Boğaziçi ya da Fatih Sultan
Mehmet Köprü yoluna bağlanmak isteyenler, Tepeüstü ve Şile
yolu güzergahındaki trafiğe girmeden ilçe içerisinden geçen 3.
Köprü bağlantı yollarıyla rahatlıkla ulaşabilecek.
Kaynak. www.buyuyenturkiye.com

25.08.2015 14:53:36

YERLİ PROJE-INSTALLATİON OF FİRST CABLES.indd 83

25.08.2015 14:53:38

YERLİ PROJE-INSTALLATİON OF FİRST CABLES.indd 84

25.08.2015 14:53:40

YERLİ PROJE-INSTALLATİON OF FİRST CABLES.indd 85

25.08.2015 14:53:41

86

Haber - News

Yeni Nesil “Crossover” TBM’ler Dünya’nın Önemli
Projelerinden Edinilen Tecrübe ile Şekilleniyor

New generation “Crossover” TBMs are designed based
on the experience gained from important projects
around the world
The most important time in TBM excavation can be named when the excavation process
became difficult. Difficult ground conditions, squeezing and raveling ground, fault zones and
karstic voids can be observed during the excavation. There is always a way to minimize the
risks and overcome the obstacles. The experience gained from difficult ground projects are
helping tunneling industry to improve their capability.

K

azı zemininin zorlaşmaya başladığı
o an, TBM tünellerinde gerçek
çalışma yükünün omuzlandığı
an olarak kabul edilebilir. Çetin zemin
koşulları, dökülen veya sıkışan zemin, fay
zonları ve kayaç boşluklarının biri veya
çeşitli kombinasyonları halinde karşımıza
çıkabiliyor. Ancak şartlar ne olursa olsun,
riskleri azaltmak ve engelleri aşmak için
her zaman bir yol bulunabilir. Söz konusu
çetin çalışmalar sonuncunda edinilen
bilgi ve tecrübe, tünelcilik sektörüne bir
diğerleri için paha biçilemez yardımlarda
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bulunmaktadır. Etiyopya’dan Hindistan’a,
Avusturya’dan Türkiye’ye kadar uzanan
çok geniş bir coğrafyada TBM projeleri
yürütmüş, Robbins Proje müdürlerinden
Martino Scialpi, sektörde tecrübe
birikiminin önemine vurgu yaparak,
“Sahada kazanılan tecrübe, bu sektörde
öğrenimin başlıca ve yegâne şartı.
Kimi zaman her bir TBM ilerlemesi bir
öncekinden farklı koşullarla karşılaşıp,
farklı sonuçlar doğurabildiği için, sektör
içinde bilgi ve birikimimizi arttırmanın
tek yolu, tecrübelerimizi birbirimizle

paylaşmak.” diyor. Bu düşünceyi aynı
şekilde paylaşan, danışman ve A.B.D.
Yeraltı İnşaatçılar Birliği eski başkanı
John Reilly, “Forumlar, seminerler
ve makaleler vazgeçilmez başvuru
kaynakları. Ancak en az aynı önem
düzeyine sahip diğer bir yol, çok daha
gelişmiş bir sözleşme hazırlık ortamı ve
ortak çalışma koşulları oluşturmaktır.
Bunun için yapılması gerekenlere
örnek olarak, şirketler arası güvene
dayalı ortaklık ve ittifaklar yaratmak ve
ortaklıklar dâhilinde risk bölüşümünü
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gerçekleştirmek gösterilebilir. Bu yolla,
ortak tecrübeler sözleşme dâhilinde,
tüm tarafların lehine olarak yer alabilir.”
demektedir.
Ders #1: Yeterli Ön Hazırlık ve Jeolojik
Araştırma Riskleri Sınırlandırabilir
Zorlu Zemin şartlarıyla mücadele içeren
tüm vaka analizleri, tüm proje taraflarının
katılımıyla oluşturulan ayrıntılı ön hazırlık
çalışmalarının olumlu katkısı noktasında
birleşmektedir. Söz konusu ön hazırlık ve
planlama çalışmaları, öncelikle detaylı
jeolojik araştırma ve buna bağlı olarak
hazırlanan jeoteknik rapor ışığında
hazırlanacak tünel tasarımını ve zorlu
zemin koşulları da dâhil olmak üzere,
proje süresince riskleri en aza indirecek
tünel kazı metodunun belirlenmesini
içermektedir. Martino Scialpi bu konuda,
“Çoğunlukla zemin araştırmaları işveren
tarafından gerçekleştirilmekte, ancak
bu alandaki riskler yüklenici tarafından
omuzlanmakta. Ve yine TBM üreticileri,
üretilen TBM ile bu risklere ortak olmakta.
Özellikle zorlu zeminlerde, yüklenicilerin
zemin araştırma çalışmalarına katılımı,
proje risklerini azaltmak ve söz konusu
riskleri adil olarak paylaşmak noktasında
son derece ihtiyatlı ve yerinde bir tutum
olacaktır.” demektedir.
Dünya çapında pek çok projede çalışmış
olan danışman Mike Gowring ise,
bir diğer önemli nokta olan, projeye
uygun TBM seçimi üzerinde durarak,
“Uzun dayanımlı sert kaya kazılarında
en yüksek performans, Açık TBM olarak
tabir edilen Kaya TBM’leri tarafından
gerçekleştirilmekte. Fakat çoğu projede,
sert kaya formasyonları arasına
serpiştirilmiş fay ve zayıf zemin zonları
görmekteyiz. İşte bu tür zayıf zeminler,
Açık Mod Kaya TBM’leri için en büyük
zorluğu oluşturmakta.” demektedir.
Zemin koşullarına en uygun TBM’in
seçilmesinin ancak dengeli bir yaklaşım
ile mümkün olacağını savunan John
Reilly, “TBM seçimini sadece maliyet ve iş
süresi hesaplarına göre neticelendirmek,
yapılacak hataların en büyüğü olacaktır.
Çünkü projenin başında yapılacak bir
hata, tüm proje boyunca size takip
edecektir. Bununla birlikte, son derece
rekabetçi ve sıkı mali koşullar altında
çalışan yüklenici firmalara, projenin
araç, gereç ve yöntem seçimleri özelinde
sınırsız tercih hakkı tanınması, özellikle
günümüz dünyasında öne çıkan devasa
altyapı projelerin yapım süreçlerinde

sıkıntılar doğurabilir. Ancak bunun tersi
olarak, seçilecek TBM’de aranan detay
özelliklere proje şartnamelerinde yer
verilmesi ve hatta işveren idarelerin
TBM tedarikini kendilerinin üstlenmesi,
farklı sorunlara yol açabilmektedir. Bu
sebeplerden dolayı, her işveren veya idare,
proje için ortaya koyduğu dayanıklılık
ve performans şartlarında bir denge
kurmak zorundadır. Özellikle de tünel
projelerinin çok bilinmeyenli yapıları
göz önünde alındığında.” demiştir.
Tüm bahsedilen jeolojik testler
yapılmış olsa, bu sonuçlara bağlı olarak
değerlendirmeler sonucunda TBM tipi
üzerinde karara varılsa bile, yeraltı
koşullarının hiçbir zaman garantisi

olamaz. Bunun tek sebebi, kendisi organik
olan toprağın, her zaman değişim ve
farklı varyasyonlara açık olmasıdır.
Ders #2: Zorlu Bir Zemin Öngörülüyorsa,
Geniş Çaplı Jeolojik Araştırma Yap: Kargı
Kızılırmak HES, Türkiye
İç Anadolu bölgesinde, üzerindeki toprak
örtüsü 600 metreye kadar ulaşan dağ
yamacının altından gitmekte olan Kargı
Kızılırmak Hidroelektrik Santrali Projesi
ve dâhilindeki tünel, bölgede bugüne
kadar bitirilmiş en zor tünel projelerinden
birisidir. Robbins tarafından, 9.84 metre
çaplı Çift Kalkanlı (Double Shield) Tünel
Açma Makinası (TBM) ve sürekli bant
(Continuous Conveyor) sistemi, Gülermak’a
Temmuz - Ağustos 2015
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11,8 km uzunluğundaki enerji tünelini
kazması için temin edilmiştir. Proje
hazırlık aşamasında yapılan jeoloji
çalışmalarında, ilk 2,5 km’lik kısmın zayıf
zemin olduğu anlaşılmış ve bu yüzden
de söz konusu kısımda segman kaplama
uygulaması planlanmıştır. Tünelin geri
kalan kısmında ise zemin desteğinin;
püskürtme beton, kaya bulonları ve hasır
çeliklerle sağlanması planlanmıştı.
Makina,
işin
doğrusu
jeolojik
raporlarında belirtilenlerden daha zor
zemin şartlarıyla hemen yüz yüze kaldı.
Zeminde bloklu kaya, kum ve kil vardı.
Robbins Kargı şantiye sorumlusu Glen
Maynard şöyle belirtmekte: “Kargı tünel
açma makinası 2012 yılının başlarında,
zor zemin şartlarında çalışmaya başladı.
80 metrelik bir kazı yaptıktan sonra
TBM’in kesici kafa (cutterhead) hizasında
tavanda bir çökme yaşandı ve yaklaşık 10
metrelik bir oyuk oluştu. Bu çökme kesici
kafanın üstünü ve çevresini doldurdu.”
Devam eden süreçte kesici kafanın
bloklu materyalin arasına sıkışmasını
önlemek için ekip yarım vuruş ve yarım
sıfırlama metoduyla delme yaptı. Bu
önemlere rağmen, makine ilerledikçe
Temmuz - Ağustos 2015
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gevşek akıcı zeminli yüksek kil içeren
bir zeminle karşılaştı. Bu zemin kesici
kafanın önünde bir çökmeye sebep oldu
ve kubbe etkisi sebebiyle tavanda yine
10 metre yüksekliğinde bir oyuk oluştu.
Düşen parçaların ağırlığı kesici kafayı
sıkıştırdı. Kesici başın temizlenmesi
ve tekrardan çalışmaya başlaması için
yapılan birkaç başarısız girişimden sonra,
tavandaki malzemenin konsolidasyonu
için makinanın önü dışarı çıkarıldı. Kesici
yuvasına tijlerin yardımıyla poliüretan
enjekte edildi ancak enjeksiyona elverişli
noktaların kısıtlı olması sebebiyle
kesici kafanın yeniden çalıştırılması
başarısızlıkla sonuçlandı.
Bütün seçeneklerin değerlendirilmesinin
ardından Bypass tünelinin gerekli
olduğuna karar verildi. Robbins Teknik
Destek Servisinin Gülermak’a yardımıyla
Bypass tüneli tasarımı ve çalışma
prosedürü, kesici kafanın temizlenmesi ve
zeminin stabilizasyonu için devreye girdi.
Yeni çökme tehlikesine karşı patlatma
tekniklerine başvurulmadı, bundan
dolayı kazı işlemi havalı el pompalarıyla
(tabancalarıyla) ilerledi. Bu işlem
sırasında, yaşanan çökmenin ender bir

olay olduğu ve zeminin üstündeki yükün
artışıyla beraber düzeleceği düşünüldü.
Ancak bu düşüncenin yanlış olduğu kısa
bir zaman sonra anlaşıldı. Makina her ne
kadar birkaç zayıf zeminden başarı ile
geçtiyse de, ilerleyen dönemde 6 ayrı
Bypass tünele, kesici kafanın serbest
kalması için ilk 2 kilometrede, başvuruldu.
Jeolojinin düşünülenden çok daha
zorlayıcı olacağı bu noktada anlaşılmıştır.
Yüklenici ve tedarikçi birlikte çalışarak,
Bypass tünel açma yöntemlerinde yenilik
ve değişimler yaparak Bypass tüneli
açma süresini ortalama 14 güne indirdi.
Tüm Bypass Tünelleri güvenli şekilde ve
zamanında bitirilmekle birlikte, tünelin
bitiş tarihinde önem bir gecikmenin
yaşandığı da bir gerçektir. Yaşanan
olumsuzluklara rağmen makine birçok
fay hattından herhangi bir olumsuzluk
olmadan geçmesi ise ancak makinan
gücüyle ilgilidir. Eğer makine daha
güçsüz özellikler ile donatılmış olsaydı,
makinanın sıkışması çok muhtemeldi.
Ekibin yaptığı ölçümlerde görülmüştür
ki, makine bu fay hatlarından geçerken
kesici kafanın üstündeki boşluk
yüksekliği 30m’yi bulmuştur.
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Müteahhit, danışmanlar ve Robbins
mühendisleri zor koşullarda çözüm
üretebilmek için birlikte çalıştılar.
Robbins saha ekibinin yardımlarıyla
yüklenici, tüp boruları yerleştirmek
için, ön kalkan içine, makinaya özel
tavan koruma örtüsü delgi sistemini
kurmuştur. Kesici kafanın 10 metre
ilerisine kadar ulaşabilen ulaşan
delgiyle yerleştirilen 90 mm çapındaki
tüp borular, tünel tavanında 120 ile
140 derece koruma örtüsü oluşturarak,
tavana destek sağlamıştır. Çökmelere
karşı önlem olarak reçine ve harç
enjeksiyonları yapılmıştır. Sondaj
Delgi (Probe Drill) teknikleri sayesinde,
Gülermak kesici kafanın 30 m yukarısına
kadar bir kısımda oluşmuş bir boşluğu
ölçümleme ve doldurma imkânına
ve tünel aynasının önünde çatlaklı
kaya olup olmadığı bilgisine sahip
olabilmiştir.
Glen Maynard’ın belirtiğine göre
zeminin
sebep
olduğu
bütün
gecikmelere rağmen, Gülermak’ın tünel
açma makinasına olan güveni sağlam:
“Statkraft, Gülermak, Robbins yönetimi
ve teknik destek hizmetlerinin karşılıklı
güven ve işbirliği sonucu olarak gerekli
tüm modifikasyonlar Kargı tünel açma
makinasına uygulanmıştır.”
Projenin başından itibaren konuyla
ilgili olan Robbins firmasının Türkiye
temsilcisi Yunus Alpagut: “Tünelcilik
kariyerimde karşılaştığım en zor proje
oldu”, “Robbins ve Gülermak ekiplerinin
beceri ve özverileriyle başarıya ulaşıldı”
yorumlarında bulunmuştur.
Ders #3: Kilit Nokta, Optimal Tünel
Tasarımı: Gilgel Gibe Projesi, Etiyopya
TBM tünelciliğindeki bir başka can sıkıcı
tecrübe ise, Etiyopya’daki Gilgel Gibe
II Hidroelektrik Santrali Projesidir. 25.8
kilometrelik tünel, birisi yenilenmiş 7
metre çaplı Robbins Çift Kalkanlı TBM
olmak üzere, iki adet TBM ile kazılmıştır.
Alt yüklenici olan SELİ Spa. ise
makinanın operatörlüğünü üstlenmiştir.
Kazı çalışmaları 2005’te başlamıştır. O
dönemde SELİ’de çalışan Scialpi, “Bu
proje benim ilk ve şüphesiz en zorlayıcı
projemdi. İlk 4 kilometre boyunca 18 ayrı
jeolojik vaka yaşanmış ve bunlardan altı
tanesi Bypass Tünel gerektirmiştir. Mart
2007’de, ben şantiyeye geldiğimde ise
makine sıkışan zemin yüzünden 4 aydır
durmuş vaziyetteydi ki bu da 19. jeolojik
vakaydı.”

İlk başta yapılan jeoloji etütleri oldukça
yetersizdi, 5 tane farklı kayaç tipi ve birkaç
fay hattını işaret ediyordu. Bu sebeple de
2006’nın son aylarında yaşanan jeolojik
vakada, yüklenici ve ekip için tam anlamıyla
sürpriz oldu. 24 bar basınç yaratacak
şekilde yaşanan yüksek debili çamur akışı,
TBM’in 40 cm yana kaymasına ve TBM
kalkanları, silindirleri ve segmanların
bükülmesine sebep olmuştur.
Scialpi: “Birkaç Bypass Tünel kazısıyla
zemini sağlamlaştırma denenmesinden
sonra danışmanlardan kurulu bir takımın
bu olağanüstü durumu çözmesi gerekliliği
anlaşıldı, çünkü TBM tünel aynasındaki
basınçtan dolayı geriye doğru itiliyordu.
Makinanın zemin basıncından kurtarılması,
istinat duvarların örülmesi ve makinenin
yeniden çalışmaya başlaması 22 ay
sürdü.” Bu işlem için ekip TBM’i demonte
ederek tünel dışına çıkardı ve olayın
yaşandığı yeri tıkaç duvarı ile kapattı.
SELİ bu süreçte daha detaylı jeoteknik
araştırmalara başladı ve keşif amaçlı bir
edit tüneli açmaya karar verdi, bu yolla
da tünel güzergâhının değişme ihtimalli
araştırılmaya başlandı.
TBM’in yenileme çalışmaları sırasında
sıkışan zeminle daha iyi baş etmesi için
kesici kafanın çapı 6,980 mm’den 7,074
mm’ye çıkarılmıştır. Kesici kafadaki
değişiklik, kesici hazneneler ininde
yerlerinin değiştirilmesini gerektirmiştir.
Makinanın zarar gören parçaları için de,
öncelikle kalkanlar olmak üzere, ciddi
bir yenileme çalışması yapılmıştır.
1 Ağustos 2008’de ise 3,8 km’lik
mesafesini tamamladıktan sonra tekrar

montajı yapılıp, daha kısa bir fay
bölgesinden geçen yeni güzergâhında
çalıştırılmaya başlamıştır. TBM Ekim
2008 de başarı ile bölgeyi geçmeyi
ve Haziran 2009’da da, aylık ortalama
600 metre kazı yaparak (Prob sondaj
işlemi ile beraber) başarı ile kazısını
tamamlamıştır.
Çıkarılması gereken derslere gelince,
Scialpi oldukça net: “Bu uzun tünelin
üretim döngüsünün verimi adına Çift
Kalkanlı bir makinanın kullanımı esnek
bir çözümdü, ama jeolojinin zorluğu
tam anlamıyla göz ardı edilmişti. Daha
kompakt, EPB özellikleri de olan Crossover
bir makine çok daha verimli olurdu.
Tünelin aynasından gelen basınca karşı
duracak hiçbir özelliğimiz yoktu.” diyor
ve doğru özellikleri taşıyan bir makine
tercihinde ise jeolojinin bilinmesinin
önemini vurguluyor. “Yüklenici zeminle
ilgili jeoteknik çalışmaları daha ciddi bir
şekilde yapmalıydı. Güzergâh oldukça
uzun ve üzerinde 1000 metrelik bir
toprak örtüsü olmasına rağmen yalnızca
bir kısım jeofizik araştırmaları yapılmış.
Fark etmedikleri en önemli şey ise, fay
hattı tünelin güzergâhı ile neredeyse
paralel şekilde devam ettiği ve birçok
kez de kesiştiğidir. Jeolojik vakaların
çokluğu eğer tünelin güzergâhının başta
planlanmış olandan farklı olmuş olsa idi
önlenebilirdi.”
Ancak bu ciddi durum Robbins Çift
Kalkanlı makinelerinin dizaynlarında
önemli değişiklikler yaratmıştır. “
Makinede yalnızca bir adet prob sondaj
matkabı vardı, bu yüzden de makinenin
önündeki zemini sağlamlaştırmanın
Temmuz - Ağustos 2015
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hiçbir yolu yoktu. Artık bütün Çift
Kalkanlı TBM’lerimizde ise bir prob
sondaj matkabını zorunlu tutuyor ve
kalkan tasarımında kesici kafaya yakın
birçok delik olması sağlanarak dolgu
seçeneklerini maksimize ediyoruz.”
Çıkarılan Derslerin Uygulanması: Emisor
Poniente II Tüneli, Mexico City
Yukarıda
bahsettiğimiz
projeler
sonucunda yapılan tasarım değişiklikleri,
sadece söz konusu projelerle sınırlı
kalmadı. Örneğin, Mexico City’nin TEP
II Projesi. TEP II Projesi, zorlu zemin
şartlarının beklendiği kompleks bir
atık su tünel sistemi. Proje kapsamında
yapımı planlanan 5,9 km uzunluğundaki
tünel boyunca tüf, lav ve breş gibi
volkanik kayaçlardan oluşmakla birlikte,
tünelin %10’luk son kısmında aşındırıcı
kum ve kil özelliklerine dönüyor. Scialpi
bu noktada, “Kargı bizim için çok önemli
bir tecrübe ve beklenmedik jeolojiye
mükemmel bir örnek olmasının yanı
sıra, şu anda TBM tasarımlarımızda ve
bu amaçla alınan kararlarda bize yol
göstermekte. Proje sonunda gördük ki,
aslında “Crossover” ve hatta EPB özellikli
bir TBM gerektirecek kadar zayıf ve
bozuşmuş kaya özelliklerine sahip
tüneli, biz Çift Kalkanlı bir DS TBM ile
sonuçlandırmışız.” demekte.
Robbins bu tecrübeden faydalanarak,
ALDESA/PROACON/RECSA ortaklığına,
sert kaya kazısı için optimize edilmiş,
8,0 m çapında yeni nesil bir “Crossover
XRE” TBM (Kaya/EPB değişimli) imal
etmektedir. Tavan örtüsü kurmaya
yarayacak olan delgi matkabı, tünelin
120 derecelik kısmını kapsayacak
şekilde yerleştirilecektir. Bunun yanı sıra,
TBM’in arka kısmında ikincil bir delgi
matkabı da bulunacaktır. Bundan dolayı
ön kalkandaki zemin iyileştirme için,
arka kalkandaki ise zemin sondajı için
kullanılacak delgi matkaplarına uygun
delikler yerleştirilmiştir.
Kargı tecrübesinden yola çıkılarak TEP
TBM’e eklenen önemli özelliklerden biri
de, TBM’in sahip olacağı çok yüksek
kalkış ve sürüş torku olacaktır. “TEP
projesinde, baskı altında zayıf zemin,
çeşitli sert kaya bölgeleri ve tünelin orta
kısmında yoğun yeraltı suyu bekliyoruz
– bu yüzden iki hızlı şanzıman sistemine
sahibiz. Söz konusu sistem ile aynı EPB
TBM’ler gibi, düşük hızlı ve yüksek
torklu kazı gerçekleştirebileceğiz.” Kötü
zeminlerde aktive edilmesi planlanan iki
Temmuz - Ağustos 2015
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hızlı şanzıman, TBM kesici kafasını zemin
sıkışması halinde kurtarabilecektir. Bu
modifikasyon ile kesici kafa sıkışması
durumunda uygulanan bypass tüneli
gerekliliği ortadan kalkacaktır.
Gilgel Gibe II ve diğer çamur akışına
sahip tünellerden edinilen tecrübe ile
2015 Baharında çalışmaya başlayacak
TEP TBM’i, olası çamur akışında helezon
konveyör yolu ile TBM’e girmesi muhtemel
çamur miktarını azaltmaya yarayacak
kapaklara sahip olacaktır. Ancak tam bu
noktada Scialpi, müteahhitleri uyararak,
“Kazı sırasında fay veya çamurlu kil zonuna
yaklaşığınızı biliyorsanız, acil koruma
kapakları size çözüm planı hazırlamanız
için gerekli zamanı kazandıracaktır. Ancak
kapakların varlığı, bir çözüm olmayacaktır.”
demektedir. Etiyopya’da görüldüğü gibi,
acil koruma kapakları, yüksek debili
çamur akışı nedeniyle oluşan basınca
karşı yeterli olmamaktadır. Ancak bu
özellik, TBM ekibi ve TBM’in kendisi için
acil durumlarda ikinci bir güvenlik örtüsü
sağlayacaktır.
Alınacak Kapsamlı Dersler
Güney Amerika ve Dünya’nın çeşitli
bölgelerinde, özellikle toprak örtüsü
yüksekliği yüksek tünellerde çalışmış
olan, Danışman Dean Brox, tüm bu
tecrübelerden edinilecek derslersin
basitliğine dikkat çekiyor. “Asla elinizdeki
jeolojik raporun %100 doğru olduğuna
inanmayın, jeolojik verilerin bağımsız
bir değerlendirmesini mutlak yapın veya
yaptırın.” Dean verdiği örnekte, “Zeminin
genel olarak sert ve uygun olarak
göründüğü uzun bir tünel projesine, Açık
bir Kaya TBM seçimi yapılabilir. Ancak
yüklenici her koşulda, tünel boyunca
zayıf zemin kesimleriyle karşılaşabilme
ihtimaline karşı TBM’in sabitlenmiş kaya
bulonlarına, çelik kuşaklar yerleştirmek
için bir erektöre ve shotcrete robotuna
sahip olmasını sağlamalı. Bu şekilde
karşılaşılabilecek söz konusu sorunlar
karşısında yeterli teçhizata sahip
olunmuş olur.” demektedir.
Scialpi sözlerinin özeti olarak, başarının
ancak proje taraflarının sorumluluk
anlayışlarının
ve
kapsamlarının
gelişmesiyle
birlikte
geleceğini
söylemektedir. “Eğer tünel jeolojisi
öngörülen ile tutarlı değilse, tüm projeyi
yüksek risk altına sokmaktadır. Böyle
hallerde yüklenici, asla bunları zaman
kaybı olarak görmeden, sistematik

olarak yatay delgi ve sondaj yapmalıdır.
Bu çalışmalar mutlaka ilerleme hızında
bir miktar düşüşe neden olacaktır.
Ancak yeterli sondaj ile karşılaşmaları
muhtemel risklere karşı erkenden
farkında olarak yeterli hazırlık yapma
şansına kavuşacaklardır. Ancak eğer
TBM herhangi bir uyarı olmaksızın kötü
zemine girerse, hem yüklenici hem
de TBM üreticisi için sorun daha zor
yönetilebilir olacaktır.”
Görünen o ki, tüm sektör karşılaşılan
sorunların sektör bileşenleriyle paylaşımı
ve sürekli bir diyalog ortamı kurulmasını
olumlu karşılamakta. Brox, “Sektörümüz,
dünyanın dört bir yanından tünel projeleri
ile ilgili çok faydalı makaleler yayınlayıp
okuyucularını bilgilendiren, çok sayıda
başarılı gazeteciye sahip. Bu yayınların pek
çoğunun, üstesinden gelinen sorunlara
odaklanması
fazlasıyla
sevindirici.
Zorluklara karşı çözüm yolları, konferans
ve seminer içerik ve sunumlarımızda
sürekli bir yer sahibi olmalıdır zira bizler
için geçmişten öğrenip ders çıkarma şansı
ancak bu yolla mümkün olabilir.” demekte.
Scialpi ise, türlü şartlar altında sürekli ve
hızlı TBM operasyonu için, bilgi ve tecrübe
paylaşımı elzem olarak görüyor. “Üreticisi
kim olursa olsun, eğer bir TBM zorlu
bir zeminle karşılaşmış ve onu aşmayı
başarmışsa, onun tecrübesini sektörle
paylaşmanın hiçbir kötü yanı olamaz. Zor
zemin üzerine kitaplar yazabileceğiniz
kadar geniş ve derin bir konu, bunu
birbirimizden saklamanın hiçbir geçerli
sebebi olamaz. Ve olmamalı da.”
Ek Bilgi Kutusu veya Kenar Çubuğu:
Crossover TBM nedir?
Crossover TBM Robbins’in hibrit TBM
çeşitlerine verdiği isimdir. Yazıda belirtilen
zorlu tünel projelerine çözüm olarak
üretilen Crossover’lar, farklı zemin türleri
arasında geçiş sağlayabilen TBM’ler olarak
tanımlanabilir. Her bir Crossover TBM iki
farklı TBM tipinin özelliklerini taşımakta
ve farklı TBM tiplerinin çalışması gereken
karışık zemin koşullarında tek başına
başarıyla kazı yapmaya uygun olarak
üretilmektedir. XRE model Crossover
(Değişimli Kaya/EPB modlarına sahip), Tek
Kalkanlı Kaya TBM’i ile (Single Shield
TBM) EPB TBM özelliklerini taşımakta,
bu yolla sert kaya da içeren karışık
zeminlerde yüksek verim alınabilmektedir.
Diğer Crossover modelleri, (Slurry/EPB
değişimli) XSE ve (Kaya/Slurry değişimli)
XRS olarak adlandırılmaktadır.

www.tunelder.org.tr

HABER-YENİ NESİL “CROSSOVER” TBM.indd 90

25.08.2015 03:11:20

HABER-YENİ NESİL “CROSSOVER” TBM.indd 91

25.08.2015 03:11:22

92

Haber - News

Tokat’taki Gizli Geçit Açılıyor

Secret Passage in Tokat will be in Service
Wallachia Hospodar Vlad the Third (Count Dracula)
was a captive in Gazelle Road in Tokat Castle according
to the rumors. This road is also known as Secret Pass
in historical records. In the war time and when castle
is under siege, the food and water needs of the castle
inhabitants met with the help of this passage. After 1
month of excavation 30 meters of the passage is now
accessible. Depth is estimated as 350 m and work will
continue for another 3 months and passage will see the
day light.

K

ont Dracula diye bilinen Eflak
Voyvodası (prensi) III. Vlad’ın esir
tutulduğu rivayet edilen Tokat
Kalesi’ndeki Ceylan Yolu, tarihi kaynaklarda
“Gizli Geçit” şeklinde yer alıyor. Savaş ve
kuşatma dönemlerinde kaledekilerin yiyecek
ve su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
yapılan tünelin yaklaşık 1 ay süren kazı
çalışmaları sonucunda 30 metrelik bölümü
açığa çıkarıldı. Derinliğinin 350 m civarında
olduğu tahmin edilen tüneldeki kazı
çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanması
ve geçidin tamamen gün yüzüne çıkarılması
planlanıyor.
Kaynaklara göre, milattan sonra 5 ya da
6. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Tokat
Kalesi’nin en eski yerleşimcilerinin Komana
Pontika’dan göçen Hıristiyanlar olduğu
biliniyor. İnşasının ardından uzun yıllar Doğu
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Roma İmparatorluğu’nun elinde kalan, 1074
yılında Danişmend Gazi tarafından ele geçirilen
ve Büyük Selçuklu Devleti’nin hakim olduğu
kalenin, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu
hakimiyetine girdiği belirtiliyor.
Surları kesme taş ve molozlar kullanılıp,
kademeli şekilde kaya kütlelerine oturtularak
yapılan kalenin kuzey ve güney yönündeki
duvarları, depremlerin de etkisiyle büyük
ölçüde yıkık bulunuyor. Bu yönde sadece
bir burç ve ana kaya üzerindeki surlar
görülebiliyor.
Tarihte Tokat Kalesi’nin birkaç amaçla
kullanıldığı belirtiliyor. Tutsakların hapis
tutulduğu yer ve sığınak yeri olarak kullanılan
kalenin en önemli esiri ise Eflak Voyvodası
III. Vlad. Osmanlılar tarafından Kazıklı
Voyvoda, kendi milleti Ulahlar tarafından

Tepeş (cellat), Macarlar tarafından ise
Dracul (şeytan) olarak adlandırılan III.Vlad,
düşmanlarını (özellikle esir aldığı Osmanlı
askerlerini) kazıklara çakarak işkenceyle
öldürmesiyle tarihe geçmiştir. Sonradan
Bram Stoker’ın Dracula romanına ve Dracula
filmlerine konu olmuştur. 1442-1448 yıllarını
Osmanlılar’ın elinde rehine olarak Nif ve
Tokat bölgelerinde diğer beylik şehzadeleri
ile birlikte yaşamıştır.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz,
kalede kazı çalışması yapan ekibin 45 derecelik
bir açı ile derine inen tünelde çalışma yaptığını
söyledi. Geçidin çok önceki yıllarda tehlike
oluşturmaması için kapatılmış olduğunu
düşündüklerini ifade eden Akyüz, “Tarihi
geçidin tekrar Tokat turizmine kazandırmak
istiyoruz. Açılacak olan geçitten şehre nostaljik
bir çıkış yolu temin etmek için çaba sarf
ediyoruz. Bizlerde çalışmaların sonucunda ne
çıkacağından heyecanlıyız” dedi.
Akyüz; Timur’un dahi ele geçiremediği sarp
kayalıklar üzerine savunma amaçlı yapılan
Tokat Kalesi’ndeki gizli geçidin o dönemlerde
insanların iaşe ve su ihtiyaçlarını sağlamak
için yapılmış olduğunu sözlerine ekledi.
Arkeolog İbrahim Çetin, kazı çalışmaları
ardından bazı yapıların ortaya çıktığını ifade
ederek, şunları söyledi: “Yeni yapılar ortaya
çıkarıldı. Bunlar tamamen asker barınağı
ve zindan, hapishane tarzında kullanılmış.
Yani yerleşim alanı olarak kullanılmamış.
Ayrıca bir baskın anında şehirden yemek
ve su ihtiyacını karşılamak amaçlı yapılmış
gizli geçitler var. Tamamen gizli geçitlerle
kuşatılmış bir kale. Yani çok gizemli, tarihe
ışık tutacak bir kale.”
Kaynak: www.haber7.com
www.buyuyenturkiye.com
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ITAtech Prekast Fiber Destekli Betonarme
Segment Tasarım Kriterlerini Yayımladı
ITATECH DESIGN Guidance for
Precast Fibre Reinforced Concrete
Segments - Draft Report
ITAtech, part of the International
Tunnelling Association (ITA) has published
a new guideline, Design Guidance
for Precast Fibre Reinforced Concrete
Segments. This guidline provides a
comprehensive overview of the design of
tunnel segmental linings with both steel
and macro synthetic fibres.

(bar) donatı ile birlikte ikincil olarak kullanılabilirler. En gelişmiş
tasarımı ile fiber destekli betonarme (FRC) segmentlerin
başarılı olarak kullanıldığı projelerden örnekler verilmiştir.
Fiber destekli betonarme segmentlerin başlıca avantajları
şunlardır:
• Daha fazla dayanım,
• Taşıma ve kurulum sırasında meydana gelebilecek hasarların
minimum olması,
• Taşıma gücü ve kullanılabilirlik sınır durumu (TGSD ve KSD)
prensiplerinde kendini gösteren performans,
• Daha az atık,
• Toplam üretim maliyetleri geleneksel betonarme yapılara
göre daha az,
• Daha az karbon salınımı..
luslararası Tünelcilik Derneği’nin (ITA) bir parçası olan
ITAtech; Önüretimli (Prekast Fiber Destekli Betonarme
Segment Yapımı İçin Tasarım Kriterlerini yayımladı. Bu
kriterler sayesinde çelik ve makro sentetik fiberler ile tüneller
için segment kaplama tasarımı aydınlatılmaya çalışılmıştır.

U

Ayrıca, bu alandaki az miktardaki uygulama ve bu ürünü kapsayan
bir yönerge bulunmamasından dolayı zorluklar çekilmektedir.
Fiber özellikleri ile ilgilenen yayınların ve uluslararası tasarım
kriterlerinin (fib tarafından düzenlenen Model Code 2010)
sayesinde bu zorluklar aşılmaya çalışılmaktadır.

Hazırlanan dökümanın birinci taslağında tünel tasarımcıları,
yükleniciler ve şirket sahiplerinin tünel açma makinalarında
kullanılacak olan önüretimli fiber destekli betonarme
segmentlerin limitlerini ve faydalarını kavrayabilmeleri için
hazırlanmıştır. Yürütülen çalışma aynı zamanda şartname ve
deney çalışmalarını da içermektedir.

Bu konu üzerindeki bilimsel araştırmalar ve tam boyutlu
deneyler son yıllarda birçok ülkede yürütülmüştür. Daha iyi FRC
tasarımı için malzeme davranışlarının anlaşılması ve asgari
performans kriterlerinin belirlenmesi için birlikte çalışmalar
yürütülmüştür.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgiler ise 2016 yılı içerisinde
ITA 2. çalışma grubu tarafından “FRC tünel segmentlerinde 20
yıllık deneyim: Öğrenilen Dersler ve Önerilen Tasarım Yöntemi”
isimli çalışmada verilecektir.
Fiber destekli önüretimli betonarme segment kaplamalarında
genel olarak tek başına (birincil donatı olarak) ve geleneksel
Temmuz - Ağustos 2015
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Bu dökümanın nihai amacı tasarımcılar, üreticiler ve kullanıcılar
için fiber destekli betonarme segmentlerin mühendislik
prensiplerini ortaya koymaktır. Devamlı güncellenecek olan bu
çalışmanın ilk etabı tamamlanmış ve ITAtech bu konudaki her
türlü geribildirime açıktır. Çalışma grubunun diğer bir amacı
ise bu dökümanı güncelleyebilmek ve FRC üretim kritelerini de
yayımlayabilmektir.
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Tünelcilik Derneği Yönetim
Kurulu’na Yeni Üyeler
New Members for Turkish Tunneling
Society Board of Management
Dr. Ali Yuksel and Ufuk Tumer left their posts as executive
board members of Turkish Tunneling Society. Instead of
them the substitute members Erdinc Demir and Utku
Gumus were assigned.

T

ünelcilik
Derneği
Yönetim
Kurulu üyeleri Dr. Ali Yüksel ve
Ufuk Tümer yönetim kurulundan
ayrıldılar. Ayrılan iki üyenin yerine yedek
üyelerden Utku Gümüş ve Erdinç Demir
katıldılar. Dr. Ali Yüksel; Yapı Merkezi’nin
Etiyopya’daki yeni projesinde görev
alması nedeniyle yönetim kurulu
üyeliğinden ayrılırken Ufuk Tümer özel
işlerinden ötürü dernekteki görevinden
ayrıldı.
Utku Gümüş
15.05.1982 tarihinde Sinop’ta doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da
tamamladı. 2000 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği
Lisans eğitimine başlamıştır. 2001
yılında lisans eğitimine ara vererek
2 yıl Almanya’da dil eğitimi aldıktan
sonra ara verdiği lisans eğitimden 2006
yılında mezun oldu.
Tünelcilik sektöründe 2006-2009 yılları
arasında Bursa’da Tinsa İnşaat ve Tic.
Ltd. şirketinde TBM vardiya mühendisi
olarak başlamış olduğu çalışma hayatına,
askerlik görevini tamamladıktan sonra
yurt içinde ve yurt dışındaki projelerde
çeşitli yönetici görevlerinde çalışmış,
2014 yılında Almanya’da Herrenknecht
firmasında teknik danışman olarak görev
yapmıştır. Tünelcilik sektöründe çeşitli
tip ve çaplardaki TBM’lerle ve NATM
tünelleriyle 10 yıla varan iş tecrübesine
İstanbul’da proje sorumlusu olarak
Temmuz - Ağustos 2015
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devam etmektedir. 2012 yılından beridir
de Türkiye Tünelcilik Derneği üyesidir.
Erdinç Demir
04.05.1979 tarihinde Ankara’da doğdu.
2003 yılında Çukurova Üniversitesi’nden
Maden Mühendisi olarak mezun oldu.
2006 yılında Çukurova Üniversitesi ve
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde
“Teknoloji ve Stratejik Yönetim” alanında
Endüstri Mühendisi olarak yüksek
lisansını tamamladı. 2008 yılında da
Oxford Üniversitesi’nde İş İdaresi ve
Yönetimi bölümünü tamamladı.
İş hayatına 2003 yılında Gülermak A.Ş.’de
üretim ve planlama uzmanı olarak
başladı. Aynı şirkette 2004 yılında strateji
ve risk yönetimi uzmanı olarak görev
yapmaya başladı. Daha sonra GülermakDoğuş iş ortaklığının metro projesinde
tünel mühendisi olarak görev yaptı.
2008 yılında Çin’nin Shangai şehrindeki

Yangtze Nehri Tünel Projesi’nde 1 yıl
çalıştıktan sonra 2009 yılında yeniden
Gülermak-Doğuş iş ortaklığının metro
projesine tünel mühendisi olarak geri
döndü. 2010 yılında tekrar Çin’e giderek
Jinping II HES Projesi’nde asistan tünel
mühendisi olarak 1 yıl görev yaptı.
2011 yılında Gülermak-Astaldi-Makyol
iş ortaklığının metro projesinde tünel
mühendisi olarak çalıştı. 2011-2013
yılları arasında Gülermak A.Ş. tarafından
yürütülen Çorum Kargı HES Projesi’nde
tünel teknik danışmanı olarak görev
yaptı. 2014 yılında Gülermak-KolinKalyon iş ortaklığının yürüttüğü metro
projesinde tünel mühendisi olarak görev
yaptı. Çalışma hayatına Gülermak-KolinKalyon iş ortaklığının yürüttüğü metro
projesinde tünel teknik danışman olarak
devam etmektedir. Uluslararası Tünelcilik
Birliği, Japon Tünelcilik Birliği ve 2012
yılından beridir de Türkiye Tünelcilik
Derneği üyelikleri bulunmaktadır.
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TBM Tünelleri için Cam Elyaf Donatı
Soft-Eye Uygulaması: Modern Yapı
Malzemeleriyle Uygulanan Çözümler
GFRP Soft-Eye for TBM Breakthrough: Possibilities
with a Modern Construction Material
Marc Schürch

Peter Jost

Basler & Hofmann
Singapore Pte Ltd., Singapur

Basler & Hofmann

ÖZET

ABSTRACT

Tünel Açma Makinaları (TBM) ile tünel kazıları farklı zemin
koşulları için günümüzdeki en gelişmiş teknolojidir. TBM’nin
şaftlara ve istasyon kazılarına indirilmesi ve alınması için
ilk yıllarda ciddi bir çaba gerekmekteydi. Kazı şaftının
çelik donatılı duvarlarının TBM ile geçilmesi kapsamlı
ölçümler ve hazırlık işleri gerektirmekteydi. Cam Elyaf
Donatı (GFRP) gibi modern yapı malzemelerinin kullanılması
günümüzde tasarımcı ve müteahhidin iyi bilinen bu durum
için yenilikçi çözümler bulmasına ve şantiyede zaman ve
maliyet tasarrufu yapmasına imkân vermektedir. Bu makale
Cam Elyaf Donatı (GFRP)’nın ilgili malzeme özelliklerini
ve bunların alternatif TBM yeniliklerinin tasarım ve inşası
üzerindeki etkilerini tartışmakta ve bahsedilen durum için
olası çözümleri göstermektedir.

Building tunnels with Tunnel Boring Machines (TBM) is today
state of the art in different ground conditions. Launching and
receiving the TBM in shafts and station boxes has in earlier
years required a considerable construction effort. Breaking
through the steel reinforced walls of the excavation shaft with a
TBM required extensive measurements and preparation works.
Using modern construction ma-terials as Glass Fibre Reinforced
Plastic (GFRP) allows the designer and contractor today to find
inno-vative solutions for the well known situation and save time
and costs on site. The following article dis-cusses the relevant
material characteristics of GFRP and their influences on the
design and construction of alternative TBM breakthroughs and
shows possible solutions for the mentioned situa-tion.

1 GİRİŞ

2. AVANTAJLARI

TBM’ler birkaç on yıldan beri tünel kazılarında kullanılmaktadır.
Duruma bağlı olarak TBM’ler zemine giriş ve çıkışlarını aç
kapa önceden açılmış kazılardan yapmakta veya TBM tünel
seviyesindeki bir kazı şaftına indirilmekte ve bu seviyeden
tünele girip, kazı çalışmalarına devam etmektedir. Bu uygulama
daha çok kalabalık şehir alanlarında kullanılmaktadır. Birkaç yıl
öncesine kadar TBM’ler kazı şaftları içerisine sokulup, çıkarılırken
ciddi miktarlarda çelik donatılı betonarme olarak tasarlanmış
olan şaft duvarlarının geçilmesi gerekmekteydi. Bu iş ciddi bir
hazırlık zamanı gerektirmekte olup, maliyeti arttırıcı unsurlar
arasındadır. Bununla birlikte son yıllarda bu alanlarda SoftEye’ların kullanılması git gide daha popüler hale gelmiştir.
Soft-Eye, örneğin çelik konstruksiyon yerine Cam Elyaf Donatı
(GFRP) ile güçlendirilmiş bir difayram duvarı veya kazık duvar
olabilir. Ayrıca GFRP ankrajlarlara sahip ankrajlı tünel yüzeyi TBM
kesicikafasını ileriye doğru giderken engellemeyecektir. GFRP
ürünlerin tünellemede kullanımı Güneydoğu Asya’da gitgide
yaygınlaşmakta ve son zamanlarda Avrupa ve Japonya’da geniş
alanda kullanılmaktadır.

Son birkaç yılda şantiyelerde GFRP destekli ve ankrajların
kullanılması git gide daha yaygın bir hal almaktadır. GFRP
malzemeler günümüzde özel durumlarda, özel uygulamalarda,
özel çözümler gerektiren hallerde kullanılmaktadır. Malzeme
maliyeti geleneksel çelik donatı maliyetiyle karşılaştırıldığında
daha yüksek olabilir, ancak örnek vermek gerekirse TBM’in
kazıya başlama karşılama şaft inşaatının yapımı ilgili daha az
bir iş ve işçilik miktarı ile bu durum telafi edilmektedir. Teknik
seviyede GFRP ürünlerinin önemli avantajları bulunmaktadır.
Esneklik, elastiklik ve minimum çevresel etkinin yanında aşağıdaki
noktalar çelikle donatılı yöntem ile karşılaştırıldığında temel
avantajlardır:
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• Korozyon Direnci:
GFRP korozyondan etkilenmeyen dayanıklı bir malzemedir. Bu
nedenle GFRP donatı/ankrajlar aynı zamanda tüm yaşam ömrü
boyunca yapıyı destekleyen nihai kaplamanın bir parçası olarak
da kullanılabilir. Çelik ankrajlarda gerekli olanın aksine ankrajın
korozyona karşı korunması için aşırı bir tedbir almaya gerek
yoktur.
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Resim 1. Taramalı elektron mikroskopu altında GFRP çubuğun boyuna ve ara kesiti.

• Yüksek Gerilme Dayanımı:
GFRP çubuklar çok yüksek gerilme yüklerini taşıyabilmektedir.
İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan elyaf çubuklar, aynı
çaptaki çelik çubuğun neredeyse iki katı yük taşıyabilmektedir.
• Kesilebilirlik:
GFRP malzeme, testere, kazıklama/delme ekipmanı ve TBM
araçlarıyla kesilebilir. GFRP sayesinde kesicikafa hasar görmez ve
iş süratlenir. Elyaf çubuklar pasa iletim hatlarına zarar vermeyen
küçük parçalara bölünebilir.
• Düşük Ağırlık:
GFRP çubuğun ağırlığı, aynı boyutlara sahip çelik özdeşinin sadece
dörtte biri kadardır. Çubukların esnekliği de göz önüne alındığında
dar çalışma alanlarında veya kaldırma ekipmanı desteğinin
mevcut olmadığı alanlarda dahi kolay montaj sağlamaktadır.
Günümüzde piyasada kendi içinde farklı avantaj ve dezavantajlara
sahip çok farklı GFRP çubuk mevcuttur. Hatta nervürlü olarak
üretilen bazı ürünler bile mevcuttur. Bu çubuklar, somunlar ve
kuplörler gibi mevcut geniş aksesuar yelpazesiyle birlikte GFRP’nin
şantiyelerde klasik çelik ürünler kadar esnek şekilde kullanımına
izin vermektedir. Nervürler GFRP çubuk ile etrafını saran beton
veya harç arasında yüksek bağlanma davranışını sağlamaktadır.
Bununla birlikte çelik ürünlerin aksine GFRP’de kaynak yapılması
mümkün değildir. GFRP’nin özelliklerinin kullanılan elyaf,
reçine ve katkı tipine bağlı olduğunun ve üretim prosesinden
etkilendiklerinin anlaşılması önemlidir. Bu nedenle, farklı marka
GFRP’lerin özellikleri üründen ürüne değişiklik gösterdiği için tüm
GFRP malzemeleri için geçerli genel teknik değerler verilmesi pek
Temmuz - Ağustos 2015
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uygun değildir. Spesifik detaylar için, farklı tedarikçilerden alınan
ürün bilgileri değerli bilgi kaynakları olmaktadır.
3. GFRP MALZEMESİ
Çoğu cam elyafı ürün pultrasyon prosesi denilen bir süreçle imal
edilmektedir. Cam elyafının tekil lifleri veya kumaşları reçineyle
emdirilmekte ve gerekli şekilde biçimlendirilmektedir. Reçine
kürünü almadan önce, örneğin donatı olarak kullanıldıklarında
barlar ile beton arasındaki bağlanma özelliklerinin arttırılması
için çubuklar yüzey işlemine tabi tutulmaktadır. Yüzey işlemi,
her tedarikçiye göre farklılık göstermektedir. Bu işlem, tüm
yüzey boyunca sürekli nervür açılması veya çubukların kumla
kaplanması ile ve yüzeyin pürüzletilmesi şeklinde olabilir. Yüzey
işlemin ardından reçine kürünü alır ve çubuklar boyuna göre
kesilir. Üretimin son adımı bu elyafların, alkali bozunmasına karşı
ilave bir koruma olarak, reçineyle kaplanma yanında yüzeylerinin
kaplanmasıdır.
Çubuklara yüksek gerilme direncini veren malzeme elyaflardır.
Reçine sadece elyafları bir arada tutmakta ve onları hasarlardan
ve alkali bozunmasından korumaktadır. Bu nedenle, çubukların
yüksek gerilme direncine ulaşabilmeleri için GFRP ürününün
cam içeriğinin yüksek olması arzu edilmektedir. Bu cam içeriği
için tipik değer çubuk ağırlığının yaklaşık %75’idir, ancak %80’in
üzerine çıkabildiği de görülmüştür. Reçine tek başına normalde
ısıtıcıda kürlenen, ısıyla sertleşen reçinedir ancak günümüzde
mikrodalgada kürleme de kullanılmaktadır. Bu, reçinenin
polimerizasyonu gerçekleştiğinde bunun geri döndürülemeyeceği
anlamına gelmektedir. Bu nedenle, örneğin kesme teçhizatı
çubukları için gerekli bükümlerin üretim süresinde fabrikada
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Şekil 2. Çelik çubuk ile mukayese edildiğinde FRP çubuğun tipik gerilme-şekil değiştirme davranışı

yapılması gerekmektedir. Burada, gerekli tüm şekiller proje
gereksinimlerine göre imal edilmektedir. Şantiyede çubukların
bükülmesi henüz mümkün değildir. Bununla birlikte reçinelerin
gitgide geliştirilmesiyle bu adım önümüzdeki birkaç yılda
atlatılabilir.
Lifin, kullanılan reçinenin tipi ve ayrıca üretim prosesinin detayları
üreticiden üreticiye farklılık göstermektedir. İnşaat sektöründe
kullanılan tüm çubukların ara kesitlerindeki paralel lif dizilimi
veya reçine matrisindeki komple çevrilmeleri ortaktır. Resim
1’de taramalı elektron mikroskopuyla çekilmiş olup GFRP çubuk
içerisindeki liflerin detaylı fotoğraflarını göstermektedir. Liflerin
paralel dizilimi boyuna kesitte açık şekilde görülebilirken, liflerin
reçine içine gömülmesi ara kesitte gözlemlenebilmektedir.
4. TEKNİK PERFORMANS
GFRP donatı çubukları, 1000 N/mm2’nin üzerine ulaşabilen çok
yüksek gerilme dayanımına sahiptir. Ancak farklı üreticilerin
çubukları için değerler farklı olduğundan tüm çubuklar için genel
bir değer verilememektedir. Ayrıca, cam elyafından yapılan donatı
çubuğunun çekme dayanımı çubuk çapına da bağlıdır. Daha küçük
çaplı çubukların çekme dayanımı daha yüksek çaplılara göre daha
yüksektir. Bu nedenle taşıma kapasitesi GFRP çubuklar için daha
bilgi vericidir. Çubuklar geniş bir kalite ve çap yelpazesinde imal
edildikleri için günümüzde piyasada talep edilen taşıma kapasitesine
sahip, spesifik bir uygulama için uygun ürün bulunabilmektedir.
Günümüzde Singapur’da 700 kN’nin çok üzerinde taşıma kapasitesi
olan çubuklar mevcuttur.
GFRP çubuklar, onları sıklıkla kullanılan çelik çubuklardan ayıran
bazı tipik malzeme davranışlarına sahiptir. Bunların birincisi ve en
önemlisi malzemenin akma davranışından yoksun oluşudur. GFRP
Şekil 2’de görüldüğü üzere yenilme olana kadar doğrusal elastiktir.
GFRP çubukların Soft-Eye alanlarında donatı olarak kullanılma
sebebi budur. Gevrek yenilme davranışı TBM’nin beton ve donatı

çubukları içerisinden delme işlemi yapmasına izin vermektedir.
Çelik donatılar akma davranışından ötürü TBM’de tıkanmaya sebep
olabilir. TBM’in kesicikafası üzerindeki keskilere tünel aynasından
uygulanan lokal olarak yüksek yükler çelik donatının akma
deformasyonuna dönüştürülmektedir. Bu da TBM’nin çelik donatılı
beton yapı içerisinden geçmesini engellemekte ve kesikilerde
hasara yol açmaktadır.
GFRP’nin bahsedilen doğrusal elastik davranışına çubuk
içerisindeki yük taşıyıcı eleman olan lifler yol açmaktadır. Liflerin
özellikleri göçmeye kadar doğrusal elastik gerilme-şekil değiştirme
ilişkisi ile tarif edilebilir. Bu nedenle gerilme yükleri altındaki
çubukların deformasyon davranışı, çubuk içerisinde kullanılan
liflerin spesifik davranışıyla açıklanabilir. GFRP çubukların tipik
elatisite modülü yaklaşık 40,000 N/mm2 civarındadır. Bu düşük
elastisite modülü, büyük deformasyonlara yol açabileceği ve de bu
nedenle beton yapılarda çatlaklar açabileceği için genel manada
malzemenin dezavantajıdır. Bununla birlikte özel durumlarda GFRP
çubukların bu düşük Elastisite Modülü avantajlı da olabilir. GFRP
çubukların, öngerilimli ankrajlar olarak, örneğin zeminin orta seviye
deformasyonlarında kullanılması ankraj yükünde ufak ayarlamalar
yapılmasıyla sonuçlanacaktır. Örneğin, beton çekmesinden ötürü
öngerilim kuvvetinin güçlü şekilde kaybı bu şekilde engellenebilir.
Her ne kadar GFRP’nin çelik konstruksiyona göre elastisite modülü
düşük, kopma yükü neredeyse iki kat da olsa, ortaya çıkan
deformasyonlar, cam elyafının akma davranışı eksikliğinden
ötürü orta derecededir. Bunun sonucunda GFRP donatılı inşaat
elemanının yenilmesi gevrek olarak kabul edilmekte ve elemanın
fazla yüklenmesinin engellenmesi için tasarım sürecinde ciddi
seviyede dikkat edilmelidir.
5. GFRP İLE TASARIM
İnşaat sektöründeki ilk GFRP uygulamaları 20 yıldan uzun bir
geçmişe sahiptir. Bu uygulamalar, daha çok elektriksel olarak
akım geçirmez donatının talep edildiği veya yapının ciddi şekilde
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korozif ortama maruz kaldığı projelerle ilgiliydi. GFRP, en çok
otoyol köprüleri ve havalimanı pistleri gibi buzlanmaya karşı
yüksek tuz konsatrasyonlarının kullanılması muhtemel alanlar ile
kronman duvarı gibi deniz yapılanda kullanılmıştır. GFRP özellikle
ABD, Japonya gibi son derece gelişmiş ülkeler ile geçtiğimiz on
yıllar boyunca çok sayıda araştırma çalışmasının gerçekleştirilmiş
olduğu Avrupa’da kullanılmaktadır. GFRP ile inşaatta uzun süreli
tecrübe sahibi olmanın avantajına sahip bu ülkeler, aynı zamanda
GFRP malzemesinin tasarımı için standartlar ve yönergeler
oluşturmaktadır. Bunların en sık kullanılanı, Amerikan Beton
Enstitüsü tarafından yayınlanan ACI 440.1R “FRP çubuk Donatılı
Betonun Tasarım ve İnşaatı” başlıklı Amerikan yönergesidir. Diğer
ülkeler de, örneğin Büyük Britanya’nın İngiliz Standartları ve Yapı
Mühendisleri Enstitüsünün “Lifli kompozit donatı kullanan donatılı
beton yapıların tasarımıyla ilgili ara yönerge”, Almanya’nın DIN
Kuralları ve ayrıca Japonya veya Kanada’nınkiler gibi oluşturulmuş
ve kabul gören tasarım ve inşaat standartları bulunmaktadır.
Geleneksel çelik konstruksiyonlu tasarımlar ile karşılaştırma
yapıldığında GFRP ile yapılan tasarımlar, kullanılan malzemelerin
tipik malzeme özelliklerine göre bazı önemli farklılıklar
göstermektedir. Bunların en önemlisi, GFRP’nin çekme yükü altında
çökmeye kadar akma deformasyonu olmayan doğrusal elastik bir
davranış sergilemesidir. Beton haricindeki GFRP donatılı bükülme
elemanlarının tasarımı için, çelik donatında kullanılandan farklı
bir tasarım yaklaşımı seçilmektedir. Çelik donatı dizaynında
genellikle, yapının sünek kırılma eğilimi güvenceye alınmak amacı
ile beton kırılmadan çeliğin aşırı yüklenmesi ve akması dikkate
alınırken, söz konusu tercih GFRP donatılı tasarımda bir seçenek
değildir. GFRP dizaynlarında hem betonun parçalanması (beton
parçalanma çökmesi) hem de cam elyaf donatının gerilimden
kopması (kopma-kontrollü çökme) dikkate alınır.
Kopma kontrollü modda çökme sınırlı uyarıyla ani çökme meydana
gelirken, beton parçalanmasıyla çökme, betonun parçalanmasından
kaynaklanan deformasyonlar sebebiyle plastik benzeri
davranış sergilemektedir. Bunun sonucunda, gözlemlenebilir
deformasyonlarca çökme haberdar edildiğinden daha yüksek
güvenilirlik sağlanmaktadır. Bu nedenle, ACI 440.1R tarafından
beton kırılmalı çökme için çubukların gerilme dayanımının
indirgeme dayanım katsayısı 0.7 olarak tavsiye edilirken, ani
yırtılma kontrollü çökme için daha ihtiyatlı bir oran olan 0.5
önerilmektedir. İki çökme modu arasındaki geçiş aralığında
katsayılar arasında doğrusal bir interpolasyon seçilmektedir.
Cam elyafının akma davranışının olmaması da çubukların bükülmüş
alanlarındaki çekme dayanımını etkilemektedir. Lif bükülmesi ve
gerilim konsatrasyonları gibi diğer etkiler arasında, çubuğun
bükülmüş kısımlarındaki farklı liflerin, ilk liflerin çökmesinden
ötürü eşit olmayan şekilde yüklenmeleri ve bu nedenle lifler
nihai çekme dayanımlarına ulaşmadan önce çubuğun çökmesi
engellenememektedir. Bu nedenle çubuğun gerilim kapasitesi,
düz kısımla mukayese edildiğinde bükülmüş kısımda azalmaktadır.
ACI 440.1R, bu azalmanın nasıl tespit edileceğine dair detaylı bir
tavsiye vermektedir.
Akma davranışı eksikliğinin tasarım üzerindeki benzer bir etkisi
de GFRP’nin düşük Elastisite Modülüne sahip olmasıdır. Özellikle
servis ömrü boyunca bir tasarım kriteri olduğunda bu önemli
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bir kriterdir.Çeliğinkinden yaklaşık 5 kat daha düşük elastisite
modülüne sahip oluşu ile, tasarımların çatlak genişliği sınırlaması
veya sınıflı defleksiyon göz önüne alınarak yapılması durumunda ,
malzeme maliyetlerini benzer şekilde arttıran çok yüksek yüzdede
donatı ihtiyacı gerektirebilmektedir. Bu nedenle servis ömrü
ile ilgili genel şartnamelerin, GFRP donatılı beton elemanları
için geçerli olup olmadığının dikkatli şekilde değerlendirilmesi
gerekmektedir. Örneğin belirtilen çatlak boyu sınırlaması için
birincil neden donatının korozyonu olduğunda, GFRP çubuklar
korozyona karşı dirençli olduğundan bu gereksinim gevşetilebilir.
Genel olarak, Soft-Eye’lar gibi kısa yaşam süresine sahip GFRP
harici donatılı yapılar için, eğer elastik kriterler endişe konusu
değilse çatlak genişliği sınırlamalarının göz ardı edilebileceği
söylenebilir. Bununla birlikte GFRP donatılı elemanların
deformasyonlarının özellikle, doğrudan çelik donatılı elemanlarda
etkileşime geçmeleri halinde dikkate alınmaları gerekmektedir.
Elemanların farklı deformasyon davranışları, diğerleri yanında,
tasarım sürecinde göz önünde bulundurulması gereken ciddi yük
yeniden dağılımlarına yol açabilmektedir.
Kazı şaftındaki emniyetli bir Soft-Eye tasarımına hizmet eden
nihai amaç sadece doğru çapı seçmeyle ilgili bir problem değildir.
Aynı zamanda genel planlama sürecinin bir parçasıdır ve müşteri,
danışman, müteahhit ve uzman tedarikçinin birlikte çalışmasını ve
iletişimi gerektirmektedir.
6. SOFT-EYE’LAR
Soft-Eye’lar genellikle lokal olarak GFRP çubuk donatılarla takviye
edilmiş kazık veya diyafram duvarlarından meydana gelmektedir.
Tünelin altındaki ve üstündeki kesimler geleneksel çelik
kullanılarak güçlendirilmektedir. Tasarımcının ve müteahhidin
tercihlerine göre diyafram duvarı diktörtgen şeklinde GFRP
çubuklardan oluşmakta ya da cam elyaf donatının tünel kesitine
daha yakın olması amacı ile yuvarlak bir şekilde GFRP donatılar
ve bağlantı elemanları kesite yerleştirilmektedir. Her iki durum
da kendine göre avantajlar içermektedir. Dikdörtgen kesit olacak
şekildeki dizilim kafeslerin tasarım ve montajı esnasında zaman
tasarrufu sağlarken, tünel kesitini daha yakından takip etmek GFRP
çubukların malzeme maliyetini düşürmektedir. Genel uygulama,
Resim 3’de de görülebileceği üzere her iki yöntemi de içeren hibrid
bir uygulamadır. Deneyimler, bu yaklaşımın kafeslerin detaylı
tasarım ve montajı hala etkinken GFRP malzemesinin malzeme
maliyetini mümkün olan minimumla mukayese edildiğinde %5’ten
daha az arttırdığını göstermektedir.
GFRP’den üretilmiş ilgili donatı kafeslerin şantiyelerde inşa
edilmesi ile şantiyelerde çelik bir kafes inşa edilmesi aynı
çalışma prosedürlerini gerektirmektedir. Gerekli çubuklar özel
yapılmakta ve montajın yapılacağı şantiyeye teslim edilmektedir.
Donatılar bağlayıcı kablo, kablo tutucular veya benzer ürünlerle
birbirine sabitlenmektedir. Yüksek yüklerin bir bağlantı üzerinden
aktarılmasının gerekli olduğu durumlardan donatıların birbirine
kenetlemek için U-cıvatalar kullanılmaktadır. Örneğin düşey GFRP
çubuklar ile kaldırma ve kafesin yerine indirilmesi süresince
donatı kafesinin ölü yükünü kaldırmak zorunda olan çelik çubuklar
arasındaki bağlantılar bu durumun örnekleridir. Söz konusu
durumlarda çelik donatılarla sıklıkla yapılan kaynaklama GFRP
çubuklarla mümkün değildir.
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Resim 3. Perth, Avustralya’daki Yeni Metro Hattı Projesindeki diyafram duvarının Soft-Eye donatısı.

Diyafram duvarı kafesleri için GFRP donatı kullanılması belirli
bir amaç için en uygun panel boyutunu seçmede tasarımcı
ve müteahhidi sınırlamamaktadır. Bununla birlikte cam elyaf
donatının elastisite modülü göreceli olarak düşük olduğundan,
taşıma ve kaldırma sürecinde kafes bütünlüğünü sağlamak için
özel tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aksi taksirde kafesi
kaldırırken ve düşey pozisyona döndürürken büyük deformasyonlar
meydana gelebilir. Bunun sonucunda donatılar yer değiştirebilir
ve hatta çubuklar yerlerine iyi oturmadığından kafes açık

kalabilir. Söz konusu olayların meydana gelmesini engellemek
için taşıma ve kaldırma esnasında GFRP kafesi sabitlemek
için destekleyici çerçeveler veya çelik kirişler kullanılabilir. Bu
sabitleme elemanları normalde GFRP donatı kafesinin dışına
monte edilmekte ve bunların kaldırma sürecinde kafese etki
eden eğilme momentlerine dayanacak şekilde tasarlanması
gerekmektedir. Kafes dikey pozisyona geldiğinde, sabitleme
elemanları kafes hendeğe alçaltılmadan önce kesit kesit sökülür.
Resim 4, diyafram duvarı için GFRP kafes üzerinde çelikten yapılan
sabitleme çerçevesini göstermektedir.

Resim 4. Detaylı GFRP donatı detayları duvar kazık ve diyafram duvarı (çelik destek elemanı ile birlikte)
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çünkü bunlar kazı makinelerinin çalışma aletleri tarafından
kesilebilmektedir. Resim 6, inşaat esnasında kazı açıklığının
tespit edilmesi için ön gerilimli GFRP ankrajlarının kullanılma
örneklerini göstermektedir. TBM’nin hareketine başlamasına izin
vermek için ankrajların kesilebilir olması esastır. Alternatif olarak
sökülebilir ankrajlar da kullanılabilir. Ancak, böyle bir çözüm
için, kazının yapısal emniyetinin güvence altına alınması ve
aynı zamanda TBM’nin ilerlemesinin engellenmemesi açısından
TBM’nin ilerlemesinin ankrajların sökülmesiyle koordine edilmesi
gerekmektedir. Böyle bir çözümden, teknik olarak mümkün
olmasına rağmen, daha büyük toplam inşaat maliyetlerine yol
açacağından kaçınılmıştır.
7. SONUÇ
Şekil 5. Islisbergtunnel, İsviçre’nin tünel yüzünde Soft-Eye olarak kullanılan GFRP ankrajların

6.1 Alternatif uygulamalar
Daha fazla alanın mevcut olduğu ve zemin koşullarının daha
olumlu olduğu durumlardan kazı açıklıklarında çoğunlukla
püskürtme beton ve ankrajlarla sabitlenmektedir. Bu durumlarda,
kazı duvarlarındaki deformasyonları sınırlamak için sıklıkla
öngerilimli çelik ankrajlar kullanılmaktadır. Bununla birlikte tünel
bölgesindeki söz konusu çelik ankrajlar prosesi engellemekte
ve TBM’nin kesicikafasına hasar vermektedir. Ayrıca böyle bir
inşaat metodu için Soft-Eye çözümleri mevcuttur ve başarıyla
kullanılmaktadır. TBM’nin engelsiz olarak geçişine izin vermek
için arkadaki TBM aynasındaki çelik ankrajlar GFRP ankrajlarla
değiştirilmektedir. Söz konusu uygulama için yüzeylerinde sürekli
nervür olan GFRP ankrajlar tercih sebebidir. Bunlar ankraj plakası
ve somun ile ankraj miline herhangi bir özel alet gerekmeksizin
kolaylıkla monte edilmektedir. Ayrıca söz konusu nervürlü çubuklar,
istenildiği şekilde ankrajlar üzerindeki çubuklara yerel olarak en
yüksek yüklerin verilmesine izin vermektedir. Standart Soft-Eye
ile benzer şekilde, bu yolla GFRP malzemesinin kullanılması kazı
işlemini engellememektedir. Şekil 5, İsviçre’deki ulusal otoyol
sisteminin bir parçası olarak Islisbergtunnel’deki söz konusu
uygulamayı göstermektedir.
Tünel kesitinin veya ankrajların yerleştirilmesinden sonra
inşa edilen pilot tünel veya kazı açıklıklarının geçici olarak
desteklenmesinde ankrajların kullanıldığı yerlerde de benzer
durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumlarda GFRP ankrajlarının
kullanılması, yukarıda belirtilenlerle aynı avantajlara sahiptir

Kazı şaftında TBM’i kazısının çeşitli yollar olsa da, diyafram veya
kazık duvarlarında donatı olarak GRFP çubuklarını kullanan
bir çözümün birçok durumda en rekabetçi çözüm olduğu
kanıtlanmıştır. Soft-Eye’ların kullanılması sadece toplam inşaat
süresi ve maliyetlerden tasarruf etmekle kalmamakta, aynı zamanda
günümüzde şantiyelerde uygulanmakta olan yüksek emniyet
standartlarına da uygun bir çözüm sunmaktadır. İnşaat sektörünün
GFRP malzemelere olan talebi günden güne artmaktadır ve SoftEye kullanımına ek diğer bazı uygulamaların da eklenmesi ile
GFRP kullanımı ilerideki yıllarda inşaat sektöründe daha yaygın
hale gelecektir.
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Resim 6. Singapur’daki kazıyı sabitlemek için lokal olarak kullanılan öngerilimli GFRP ankrajları
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Avrasya Tüneli Projesi EBRD’nin En İyi Çevresel
ve Sosyal Uygulama Ödülü’ne Layık Görüldü

The Eurasia Tunnel Project is
Awarded
The Eurasia Tunnel Project (Istanbul Strait Road
Tunnel) received the “Environmental and Social
Best Practice Award” for its high standards as
a result of the evaluation carried out by an
independent jury among 28 projects. The award
granted by the European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD) to the projects most
successful in the field of sustainability.

A

vrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) sürdürülebilirlik
açısından en başarılı projelere verdiği ‘En İyi Çevresel ve
Sosyal Uygulama Ödülü’ bu yıl Avrasya Tüneli Projesi’nin
(İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) oldu. Avrasya Tüneli Projesi,
bağımsız jürinin 28 proje arasında yaptığı değerlendirme sonucunda
‘sahip olduğu yüksek standartlar’ nedeniyle ödüle layık görüldü.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen törenle EBRD Enerji
Verimliliği ve İklim Değişikliği Müdürü Terry McCallion tarafından
verilen ödül, ATAŞ Genel Müdürü Seok Jae Seo ve Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi tarafından Proje’nin ‘Sahipleri’ ve
‘Yapıcıları’ Yapı Merkezi ve SK E&C firmaları adına teslim alındı. Her
yıl sürdürülebilirlik alanındaki başarılı uygulamaları değerlendiren
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu yıl ‘En İyi Çevresel
ve Sosyal Uygulama Ödülü’nü Avrasya Tüneli Projesi’ne verdi. 28
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projenin aday olduğu ödül için yapılan değerlendirmede, EBRD’nin
belirlediği standartların çok üzerine çıkan Avrasya Tüneli Projesi,
açık farkla birinci oldu. Ödül, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 14-15
Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleşen EBRD Yıllık Toplantısı’ndaki
törene katılan ATAŞ Genel Müdürü Seok Jae Seo ve Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi’ye verildi.
ATAŞ Genel Müdürü Seok Jae Seo, Avrasya Tüneli projesinin
başladığı daha ilk günden itibaren zorlayıcı olacağını bilmemize
rağmen bütünsel ve sürdürülebilir yaklaşımı benimsediklerini
belirterek şunları söyledi: “Benimsediğimiz bu bütünsel yaklaşım,
tüm teknik, çevresel, sosyal ve iş güvenliği yanında en önemlisi,
özellikle İstanbul halkı olmak üzere tüm paydaşlarımızın fayda
sağlamasını kapsamaktadır. Projemizi gerçekleştirirken Türkiye’ye
sürdürülebilir bir değer katmayı amaçlıyoruz.”
ATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi ise “Avrasya Tüneli’nin
temelini, tüm paydaşların ihtiyaçlarını anlamak ve şeffaf bir iletişim
politikası yürütmek esasına göre oluşturduk. Projenin çevresel ve
sosyal faydalarını en yüksek seviyeye ulaştırmak amacıyla şimdiye
kadar EBRD’nin bu anlamdaki yüksek standartlarını uyguladık,
bundan sonra da aynı şevkle devam edeceğiz.” dedi.
Avrasya Tüneli Projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yerel
yönetmeliğinde kapsam dışında olmasına rağmen projenin çevresel
ve sosyal etkilerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) sürecine gidildi. Bu
doğrultuda bir Çevre ve Sosyal Yönetim Planı da (ÇSYP) hazırlandı.
Plan, proje için tüm etki azaltıcı önlemleri tanımlayarak, nihai tasarım,
inşaat ve işletme aşamalarında bunların nasıl uygulanacağını ortaya
koyuyor. ÇSYP, uluslararası finans kuruluşlarının, projeye uzun vadeli
kredi sağlamasında en önemli unsurlardan biri oldu.
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Okyanus Tabanı Madenciliği için Gemi Uygulamalı
Susuzlaştırma Tesisi Tasarımı İhale Edildi
DRA bölge yöneticisi Donald Holley “Solwara 1
projesi için gemi uygulamalı cevher hazırlama
tesisleri tasarım tecrübemizi kullanmak bizim
için bir onurdur. Bu deneyim Afrika’nın güney
batısında yürüttüğümüz daha önce çalışmasını
yaptığımız açık deniz elmas kazanımı
tesisinden gelmektedir. Aynı zamanda gemi
proses tesislerinde dalgaların yaratacağı
dinamik bir ortam için tasarım yapmanın ve
işletme zorluklarının üstesinden gelmenin
yolu ise modüler bir inşa yapmaktır” şeklinde
konuştu.
Susuzlandırma Tesisinin Detaylı Tasarımı
Hakkında
DRA yürüteceği çalışma gemi uygulamalı
cevher hazırlama tesisi detaylı tasarımını
içermektedir. 400 ton/saat kapasitede
olması düşünülen bu tesis, deniz tabanından
elde edilen masif sülfür cevherinin elenerek
belirli bir boyuta indirilmesini, bunu takiben
santrifüjler ile susuzlandırma yapılmasını
ve filtreleme presleri ile 8 mikron
boyutuna kadar ayrılması planlanmaktadır.
Susuzlaştırılmış ürün geçici olarak gemide
depolanacak olup, daha sonra Handimax
firması gemileri ile bu iş için ortaklığımızın
bulunduğu Çin’e aktarılacaktır. Geriye kalan
filtrelenmiş su ise kapalı devre çıkış borusu
ile alındığı yer olan deniz tabanına yaklaşık
50 metre mesafede pompalar yardımı ile
denize aktarılacaktır. (bkz Şekil 1).

Vessel Dewatering Plant
Awarded for The First
Ocean Floor Mining
Nautilus Minerals announces
that contract for the detailed
design of the Solwara 1
dewatering plant to be used
on the Company’s Production
Support Vessel has been
awarded to the Brisbane office
of the DRA Group (“DRA”).
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autilus Minerals firması gemi üretim
destek ekibinde kullanılmak üzere
tasarlanan Solwara 1 susuzlaştırma
tesisinin detaylı tasarımını DRA grubun
Brisbane ofisine ihale etti.
Nautilus CEO’su Mike Jonston şu sözleri dile
getirdi; “Proje ekibimiz DRA ile birlikte birkaç
yıldır bu uygulamanın üzerine çalışmaktaydı.
DRA ise denizlerde çalışan susuzlaştırma
ve cevher hazırlama tesisleri endüstrisinde
oldukça tecrübeli bir kuruluştur. Biz DRA
firmasının cevher hazırlama tesisleri detaylı
tasarım işini yürütmesinden ve onların
tecrübesinden faydalanmaktan oldukça
memnunuz”.

Detaylı tasarım çalışmasının 2015 yılının son
çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
Ardından tasarlanan modüllerin imal
edilmesi ve kıyıya getirilip kurulum işlemleri
yer almaktadır. Cevher hazırlama tesisinin
imal edilmesi 2016 yılında ve Solwara 1
projesinin üretime başlaması ise 2018 yılında
düşünülmektedir.
DRA Hakkında
DRA disiplinlerarası bir mühendislik firması
olup madencilik, cevher hazırlama ve altyapı
projelerinde kapsamlı işletim operasyonları
ile bakım hizmetleri sunmaktadır. Şirket Afrika,
Avustralya, Kanada, Çin, Avrupa, Hindistan,
Umman,Suudi Arabistan ve Birleşik Devletler’de
faaliyet göstermektedir. DRA yüksek derecede
esnek servis olanağı ile büyük boyutlu,
ufak çaplı ve gelişmekte olan madencilik
şirketlerinin sorunlarına çözüm aramaktadır.
Uzmanlık alanları arasında ise altın, platinyum,
kömür, demir içeren metaller, elmas, grafit,
uranyum, adi metaller, gübre mineralleri ve
nadir toprak elementleri bulunmaktadır.
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Çinli Şirket CRCHI Tünelcilik
Derneğini Ziyaret Etti

Temmuz - Ağustos 2015

HABER-ÇİNLİ ŞİRKET CRCHI.indd 112

.

www.tunelder.org.tr

25.08.2015 04:01:29

113

Haber - News

The Chinese Company
CRCHI Has Visited Turkish
Tunnelling Society
A committee from China Railway Construction
Heavy Industry Co.Ltd. (CRCHI) visited Turkish
Tunneling Society in August. The Chinese
committee visited the Istanbul Technical
University Mining Engineering Department
and received information about ongoing
projects.
CRCHI is planning to attend Tunnel EXPO
Turkey in August and strengthen their
relations with Turkish Tunnelers.

C

hina Railway Construction Heavy Industry Co.Ltd. (CRCHI)
firmasının temsilcileri Ağustos ayı içerisinde Tünelcilik
Derneği’ne bir ziyarette bulundular. Ziyaret kapsamında
Çin heyeti İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümü’nü ziyaret etti. Burada Tünelcilik Derneği tarafından
kabule edilen heyete Dr. Nuh Bilgin ve Dr. Cemal Balcı tarafından
derneğin faaliyetleri ve tünelcilik sektörü üzerine bilgiler verildi.
CRCHI firmasının satış müdürü Lotus Liu, teknik uzman Liu Xue
ve Türkiye ve bölge temsilcisi İpek Kılıçer Türker, şirketin Türkiye
pazarına girmek istediğini belirterek şirketin hedeflerini ve
projelerini dernek yöneticilerine aktardılar. Türkiye’deki tünelcilik
ve yeraltı faaliyetlerine büyük ilgi duyan CRCHI, Ağustos ayı
sonunda İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Tünelcilik Fuarı’ndaki
stantlarında Türkiye’deki tünelcileri ağırlayacak. Bununla birlikte
CRCHI Başkan yardımcısı Mr. He Yongjun ve CRCHI Dış Ticaret
Genel Müdürü Mr. Zhu Hanjun’un da aralarında bulanacağı bir
heyet Tünelcilik Fuarı’na katılacak ve fuar sonrasında Türkiye’de
bir dizi temaslarda bulunacaklar.
Çin heyeti daha sonra İTÜ Maden Mühendisliği bölüm
laboratuarlarını gezdi. Heyete Kazı Teknolojileri ve Maden
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Makineleri Laboratuarı, Mikrotünel Açma, Sondaj ve Zemin
Şartlandırma Laboratuaarı ile Kaya Mekaniği ve Doğaltaş
Laboratuaarı gezdirilerek tünelcilik sektörüne yönelik yürütülen
laboratuar çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
China Railway Construction Heavy Industry Co.Ltd. (CRCHI),
Dünya’nın en büyük ilk 500 şirketi arasında olan China Railway
Construction Company’nin inşaat ekipmanlarını üretip tedarik
eden en önemli alt şirketlerinden biridir.
CRCHI, gelişmiş demiryolu ekipmanları, metro mühendislik
ekipmanları ve ağır çelik yapıların araştırma, tasarım, üretim ve
inşaası alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, yaklaşık 1
milyar Dolar varlık değerine ve 2.000’i mühendis olmak üzere
yaklaşık 6.000 çalışana sahiptir. CRCHI tesisleri 11 araştırma
merkezi ve 5 üretim tesisini içermektedir. Bunlardan Changsha,

Lanzhou ve Urumqi’de bulunan 3 üretim tesisi yılda toplam
40 adet TBM üretim kapasitesine sahiptir. Bu tesislerde pasa
basınçı EPB, çamur basınçlı SPB, sert kaya (kalkanlı ve pabuçlu),
eğimli maden galerisi (desandri) açma makinesi ve boru itme
dahil olmak üzere farklı TBM tipleri üretilmektedir. Diğer iki
fabrikasında ise diğer tünelcilik ekipmanları ve raylı sistem
ürünleri üretilmektedir.
CRCHI bugüne dek toplam yaklaşık 200 adet TBM üretmiştir. Bu
TBM’lerin çapları ağırlıklı olarak 6 m olmakla beraber 3 ile 8 m
arasında değişmektedir. CRCHI, ihtiyaç olduğu takdirde 16 m çap
uzunluğuna kadar TBM üretim kapasitesine sahiptir. Araştırma
ve geliştirme çalışmalarının sonucu olarak, CRCHI dünyanın
ilk desandri açan çift modlu TBM’ini geliştirmiş ve bu TBM
Shenhua Group’un Taigemiao Kömür Maden Projesi’nde başarıyla
kullanılmıştır.

TATİLCİLERİ SEVDİKLERİNE ULAŞTIRDI

Transmitted Holidaymakers to
Their Loved Ones
Between 15 and 20 July which involves the
period Ramadan Feast, 239038 vehicles
passed through Bolu Mountain Tunnel in
the 144 hours of time period. Most intense
day was 19 July with 34812 vehicles in the
direction of Istanbul.

R

amazan Bayramı tatili öncesi ve sonrasını kapsayan 15-20
Temmuz’da, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nden 239 bin
38 araç geçiş yaptı. Karayolu Bolu Bölge Müdürlüğü’nden
alınan bilgiye göre, bayram tatili için yollara çıkan sürücüler, TEM
otoyolunun Düzce-Bolu kesiminde yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatilini içine alan 15-20 Temmuz tarihlerindeki 144 saatlik
zaman diliminde, Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinden 101
bin 481, Ankara yönünden ise 137 bin 557 araç geçti. Tünelde en
fazla yoğunluk 34 bin 812 araçla bayramın son günü 19 Temmuz’da
İstanbul yönünde yaşandı. Ankara yönünde ise geçiş 32 bin 172
araçla arefe günü olarak tespit edildi. Güzergahta en az yoğunluk
ise 5 bin 886 araçla bayramın birinci günü olan 17 Temmuz Cuma
günü İstanbul istikametine gerçekleşti.
Kaynak: www.buyuyenturkiye.com
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DÜNYA’NIN EN UZUN YERALTI
DEMİRYOLU HATTI BAĞLANTISI

Şekil 1: Proje alanı

The World’s Longest Underground Railway Connection
The Brenner Base Tunnel (BBT) is a straight, flat railway tunnel between Austria and Italy, located in the TransEuropean Transport Network (TEN-T) Core Network Scandinavian – Mediterranean Corridor. One of the most
important stretches of this Corridor runs through the Alps, from Munich to Verona, with the Brenner Base Tunnel
as its main element. The Brenner Base Tunnel is the centrepiece of the Munich-Verona section, as it runs from
Innsbruck to Fortezza, which represents 55 kilometres.

B

renner Base Tüneli (BBT); İskandinavya - Akdeniz ana
koridor ağı üzerinde yer alan Trans Avrupa Ulaşım Ağı’nda
Avusturya ve İtalya arasında konumlandırılmış bir tüneldir.
Bu koridorun en önemli noktalarından biri, Alplerden geçen MünihVerona arasındaki hattır. Brenner Base Tüneli; Münih-Verona
hattında Innsbruck ile Fortezza şehirleri arasından geçecek olan
55 kilometrelik tüneldir. Tünel daha sonra Innsbruck’dan Tulfes
şehrine kadar uzatılarak 64 km uzunluğuna ulaşacaktır.

şirketin adı 2004 yılında BBT SE (the European public limited liability
company Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel) olarak
değişmiştir. Ardından uzun bir planlama ve arazi çalışmasından
sonra inşaat çalışmaları 2011 yılında resmen başlamıştır. Aynı sene
içerisinde şirketin ana merkezi Avusturya’nın Innsbruck şehrinden
İtalya’nın Bolzano şehrine taşınmıştır.

Brenner Base Tüneli
Avusturya’nın Innsbruck şehrinde 1999 yılında başlatılan projenin
tahmini maliyeti 7,99 milyon Avro’dur (Avrupa Bİrliğinin %50 desteği
ile). Projeyi Avusturyalı ve İtalyan firmalar olan Brenner Eisenbahn
GmbH (BEG) ve Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS) yürütmektedir.

Projenin bu aşamasında yedi adet şantiyede çalışmalar sürmektedir.
Bunlar Avusturya kısmında Tulfes, Ampass, Sillschucht/Ahrental ve
Wolf, İtalya kısmında ise Mules, Isarco ve Aica olarak isimlendirilmiştir.
Şu ana kadar 38 kilometre ebağlantı ve pilot tünel kazısı yapılmış,
ana tüp kazısının ise 4 kilometresi tamamlanmıştır. İnşaat işlerinin
2025 yılında tamamlanması beklenmekte olup, tünelin 2026 yılında
kullanıma başlaması planlanmaktadır.

İki firma anlaşmaya varıp European Economic Interest Grouping
Brenner Basistunnel (BBT-EEIG) şirketini kurmuştur. Daha sonra

Avrupa’nın Kuzeyiyle Güneyi Arasını Rahatlatacak Proje
Sınırlar arasında yapımı devam eden bu projenin tamamlanmasının
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ardından tünel Avusturya ve İtalya arasındaki yolcu ve malzeme
nakliyatındaki sıkışıklığı giderecektir. Breener Base Tüneli’nin ilk
amacı efektif bir taşıma ve Alpler bölgesi için sürdürülebilir kaynaklar
oluşturabilmektir.
Proje tamamlandıktan sonra Bolzano ve Innsbruck arasında iki saat
süren yolculuk süresi 50 dakikaya düşecek olup, Verona ve Münih
arasında 5,5 saat süren yolculuk süresi ise 3 saate inecektir. Bütün
güzergah son teknolojiye sahip Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim
Sistemi ile donatılacaktır.
Tünelin tamamlanması ile hattaki nakliye kapasitesi %80 ve yolcu
kapasitesi % 20 artacaktır. Tünelin iç çapı 8,1 metre olup, taşıma
yapacak araçlar bakımından bir gabari kısıtlaması getirmeyeceğinden
yarı treyler, yüksek kübik konteynerler ve diğer uluslararası taşıma
üniteleri tarafından rağbet görecektir.
Şekil 4: Şantiye alanında çıkartılan pasanın geri dönüşüm prosesi ve tekrar kullanımı

Projenin inşasına dahil olarak Çevresel Gözlem ve pasanın geri
dönüşümü gibi çevreye saygılı aktiviteler yapılmıştır. Şu an hali
hazırda kullanılan ana arterlerde sıkışma olmaması ve şantiye alanının
trafik akışını aksatmasına müsaade etmeyecek özel ölçüm yöntemleri
kullanılmaktadır. Pasanın taşınması ve malzeme tedariğinin nakli
için özel yolların yapımı bu duruma bir örnektir. Yükleme-boşaltma
için kullanılan özel alanlar ise üzerileri duruma uygun bir biçimde
kapatılmış konveyör bantlar ile donatılmışlardır.

Şekil 3: Konveyör bantın gmörünümü

Projenin Genel Özellikleri
• 64 km uzunluk,
• 8,1 metre çapında çift tüp,
• 55 km malzeme nakli yapacak tren hattı,
• 1 lokomotif,
• 1600 ton nakliye yapılabilecek imkan,
• 1 saat 45 dakika yerine 35 dakika seyahat süresi
Temmuz - Ağustos 2015
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Genç Üyeler Uluslararası Arenada

ITAYM tanışma toplantısı sırasında başkan Jurij Karlovšek tarafından yapılan konuşma esnası

Young Members on the International Arena
United Kingdom 2008 – Norway 2010 – South Korea 2010 – Australia 2012 – Denmark
2014 – USA 2014 – Canada 2014 – Greece 2014 – Brazil 2014…
What is the common denominator for these apparently random years and countries? It is
the official establishment of Young Member groups in different tunnelling societies around
the world! As you can see many new Young Member groups (YMs) have been established
recently and following a successful World Tunnel Congress this year for the young members,
many more new or existing groups are expected to show up on the tunnelling radar.

B

irleşik Krallık 2008, Norveç 2010,
Güney Kore 2010, Avustralya 2012,
Danimarka 2014, ABD 2014, Kanada
2014, Yunanistan 2014, Brezilya 2014
Yukarıda verilen ülkeleri ve yılları
belirleyen kavram nedir? Farklı ülkelerin
tünelcilik derneklerine bağlı olarak
kurulan genç üye toplulukları. Göreceğiniz
üzere genç tünelcilik toplulukları
yavaş yavaş kurulmaya başlanmış olup,
başarılı bir dünya tünelcilik kongresinin
ardından daha fazlası kurulmaya devam
edecektir. Uluslararası Tünelcilik Derneği
Temmuz - Ağustos 2015
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Genç Üyeler (ITA-YM) topluluğunun kim
olduğunu öğrenmek için birkaç yıl geriye
gitmemiz gerekiyor.
Fikir
İsviçre Cenevre’de gerçekleşen Dünya
Tünel Kongresi WTC 2013’de İngiltere
Tünelcilik Derneği (BTS) Başkanı Damien
McGirr ile bu derneğin genç üye (BTSYM) başkanı Petr Salak, Uluslararası
Tünelcilik Derneği’ne (ITA) Genç Üyeler
ekibini kurmayı talep ettiler. Petr Salak’ın
2013 yılında BTS-YM başkanı olarak

seçilmesinin ardından, diğer ülkelerin
genç üyeleri ile iletişime geçmeye karar
verdi. Google aramaları sonrasında
pek başarılı sonuçlar elde edemeyince,
kendisini
Cenevre’de
düzenlenen
konferansta uluslararası bir genç üyeler
kulübü kurarken buldu.
Fikrin ortaya atılmasının ve bir yıllık
çalışmanın
ardından
Uluslararası
Tünelcilik ve Yeraltı Çalışmaları Derneği
Genç Üyeler ekibi 2014 yılında Brezilya
Igassu’da düzenlenen konferansta
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kuruldu. Bu sene Dubrovnik’te yapılan
toplantılar sonrasında yaklaşık 20 ülkeden
genç üye grupları ve başarılı genç bireyler
ile tanışma olanağı sağlandı. Birbirinden
bağımsız olarak kurulan bu grupların
sağladıkları faydalar nelerdir ve amaçları
hangi yön doğrultusundadır sorusunu
ortaya çıkartmaktadır.
Jurij Karlovšek ITA-YM Başkanı, “Yeni bir
ülkeye göçmen olarak gidip, sizinle aynı
bilgi ve ilgiye sahip olanları bulmanın en
kolay yolu bu tarz teknik gruplar içerisinde
yer almaktır. Bunu ben yaptığım zaman
grup içerisindeki açık ara en genç kişi
bendim” sözlerini dile getirdi.
2012 yılında ise Avustralya genç üyeler
klübünü kurmuştur. Karlovšek sözlerine şu
şekilde devam etti: “Genç biri olarak ben
her zaman kendimden büyük kişiler ile
konuşmaya başlamakta zorluk çekmişimdir
fakat her zaman genç bireyler ile iletişime
geçmek benim için daha kolay olmuştur.
Ayrıca biz düzenlediğimiz çalışmalara aynı
zamanda yaşça büyük kişileri de davet
ediyoruz, her zaman jenerasyonların bir
arada olması katılımcılar için iyi bir ortam
yaratmaktadır.“
Uluslararası Arena
ITA-YM grubunun nihai amacı endüstrideki
genç profesyoneller ve öğrenciler için
bir platform oluşturmasıdır. Bu açıdan
bakıldığında 35 yaş altına özel bir kulüp
olarak gözükmektedir. Fakat bu platform
sayesinde kulüp önceki jenerasyonlardan
bilgi almaktadır ve bu bilgileri lise ve
üniversite öğrencilerine ulaştırmaktadır.
Lasse Vester ITA-YM yürütme kurulu
temsilcisi; “Uluslararası düzeyde de
kendi ülkemizdeki gruplarda taşıdığımız
aynı fikri taşımaktayız, oluşturacağımız
platformun amacı jenerasyonlar arası
iletişimi arttırması ve insanların birbiri ile
meydana getireceği sosyal ağ sistemidir.”
sözlerini dile getirdi. Bunlara ek olarak
eski Norveç tünelcilik derneği başkanı şu
anki ITA-YM yürütme kurulu üyesi Sindre
Log ise, “Biz genç insanların tanışabileceği,
deneyimlerini ve projelerini uluslararası
bir yerde sunabilecekleri bir platform
yaratmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
ITA-YM’nin diğer bir amacı ise önceki
jenerasyonun sahip olduğu tecrübeyi
şimdiki jenerasyona aktarmaktır. Karlovšek
sözlerine şu şekilde devam etti; “ITA
bünyesinde ileri seviye tecrübeye sahip
göz ardı edilemeyecek oldukça fazla kişi
Temmuz - Ağustos 2015
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WTC 2015 Dubrovnik’te düzenlenen ITAYM tanışma etkinliği

bulunmaktadır. Bizim, genç bireylere
işi uzmanlarından öğrenmeleri için
ihtiyacımız var.”
İleriyi Düşünmek
Bu sene Dubrovnik’te düzenlenen Dünya
Tünel Kongresi’nde ITA-YM grubu fuar
alanında bir stand kurdu ve endüstri,
profesyoneller, gençler ve tecrübeli kişileri
bir araya getirmeyi amaçladı. Ayrıca bu
stand sayesinde yürütme kurulunun
bireyler ile tanışması amaçlanmıştır.
Sponsorluğu Normet tarafından sağlanan
bir tanışma partisi bu kongre çerçevesinde
düzenlenmiştir.
ITA-YM genel kuruluna 40 kişinin üzerinde
birey, yaklaşık 23 ülkeden katılmıştır.
Ayrıca bu kurul süresince yürütme
kuruluna Fransa, Güney Afrika ve Belarus
gibi bol katılımcının olduğu ülkeler
arasından Polonya’dan Emilia Roguska ile
Singapur’dan Senthil Nath seçilmiştir.
Yürütme kurulu ise gelecek yıl üzerinde
duracağı konuları aşağıdaki gibi
belirlemiştir:
• Dünya genelindeki genç tünelcilik
gruplarının kurulması ve desteklenmesi

• Ulusal etkinliklerin düzenlenmesi
ve birçok ülke gruplarının bir araya
getirilmesi
• ITA ile birlikte çalışma ve topluluğun
bir parçası olabilme
• Çalışma gruplarında genç üyelerin
katılımının artırılması
• San Fransisco’da düzenlenecek
olan WTC 2016 ITA-YM genel kurul
toplantısının düzenlenmesi
• ITA ödüllerinin desteklenmesi (özellikle
yılın en iyi genç tünelcisi)
Mesajın Yayılması
Genç tünelciler arasındaki bağı arttırmak
ve ITA-YM’nin tünelcilik çevresinde aktif
olmasını sağlamak için Tunneling Journal
isimli dergi, genç bireyler tarafından
yürütülen
Breaktrough
dergisini
çıkartmaya başlamıştır. Breaktrough
dergisinde genç profesyonellerin yer
aldığı çalışmalar ve yürüttüğü işlere yer
verilmektedir. Dergi internet üzerinden
aşağıda verilen link üzerinden incelenebilir:
http://viewer.zmags.com/publication/6db
452e3#/6db452e3/1
ITAYM yürütme kurulu ile iletişime geçmek
için: Email: itaym@ita-aites.org
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Tünelmak’tan İki Yeni Makine: Adroit 510 Kavlak
Tarama Makinesi ve Adroit 530 Kaya Delici

T

ünelmak, bu ay itibariyle iki tip
yeni makineyi tünelcilik ve maden
sektörünün hizmetine sunuyor.
Özellikle dar kesit maden ve tünellere
yönelik tasarlanan Adroit 510 isimli kavlak
tarama makinesinin ölçüleri dikkat çekiyor.
Genişliği yalnızca 1500 mm yüksekliği
ise 1800 mm olan Adroit 510 dünyanın
en dar tünellerinde çalışabilecek şekilde
tasarlandı.
Tünelmak’ın ikinci yeni makinesi ise Adroit
530 ismi verilen kaya delici. Dar kesit
tüneller ve madenler için tasarlanan bu
makinenin de ölçüleri yine yukarıda sözü
geçen Adroit 510 ile aynı.Adroit 510’nun
ve 530’un sürüşü kullanıcı olmadan da
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Tunelmak represents two new machineries:
Adroit 510 Scaling machine and Adroit 530
Rock Driller
Tunelmak represents two brand new machineries to the
tunneling and mining industries. Adroit 510 is a custom made
machine for especially small scale mine galleries and tunnels.
Adroit 510 has 1500 mm width and 1800 mm height; it is
designed for world’s smallest galleries.
gerçekleşebiliyor. Operatör, makinenin
kabininden veya radio kontrol ile uzaktan
kumanda ederek, yürüyüş dahil makinenin
tüm fonksiyonlarını kullanabiliyor. Her iki

makine de belden kırma şasesi ile yüksek
manevra kabiliyeti sağlarken uçlarına
kırıcı, delici, forklift çatalı, riper, kepçe gibi
ataşmanlar takılabiliyor.
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ŞERİT BELİRLEYİCİ LED’Lİ BUTONLAR
ROAD LANE INDICATOR LED
LIGHTED BUTTON
Many people have lost their lives on fire
disasters in Tauern Tunnel (Austria) and Mont
Blanc Tunnel (France) in 1999. European
Parliament improved the health and safety
regulations and systems after these disasters.
Also, road lane indicator LED lighted button
application has been first started.

tretuvar üzerinde kullanılacak olup gövde malzemesi UL 94 V0
standartlarına uygun, yanabilirliği düşük, ASA plastikten üretilir.
Ana besleme kablosu ile olan irtibatlar (ek noktaları), özel
geliştirilen IP 68 standardına uygun ek malzemesi ile yapılır.
Yapılan paralel bağlantı sayesinde butonlar aynı ışık şiddetinde
parlar. Butonlar ayrı noktalarda tünel SCADA sistemine entegre
olarak kontrol edilmektedir.

A

vusturya – Tauern Tüneli’nde ve Fransa Mont Blanc
Tüneli’nde 1999 yılında tünel yangın faciaları gerçekleşti
ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bu acı olaydan
sonra Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tünel güvenlik
sistemlerini ve güvenlik şartlarını gözden geçirerek tünel
güvenliğini arttırdı.
Avrupa geçişi karayolu ağındaki tüneller için asgari seviyede
olması gereken güvenlik şartları, 29 Nisan 2004’te toplanan
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2004/54/EC yönergesi
gereken kriterleri içermektedir. Bu yönerge ile her alt sistem için
kendini ilgilendiren ulusal ya da uluslararası tünellerin asgari
güvenlik gereksinimlerine ilişkin proje kriterleri belirlendi ve ilk
defa şerit belirleyici LED’li yol buton uygulaması yapıldı.
Standartlara Uygun Ürünler
Şerit belirleyici LED’li yol butonları trafik güvenliğinin kritik
seviyeye düştüğü tünel içi ve tünel dışında yol kullanıcılarına
kılıavuzluk yapmaktadır. Elektrikli butonlar trafiğe fiilen açık
olan yol ve tünellerde; elektrik enerjisi ile çalışan, farklı
kombinasyonlarda uyarı efekti veren, üstün LED teknolojisi
ile üretilmiş uluslar arası standartlara uygun ürünlerdir. Tünel
içinde sağ ve sol yürüme yolunun üstüne trafik yönünde kırmızı
renkte, trafiğe ters yönde beyaz renkte iki yönlü LED’li trafik
bordür butonları yerleştirilmektedir. Butonlar tünellerde 12
metre aralıklarla kullanılmaktadır. Buton üzerndeki halojen free
bağlantı kablosu bordürün matkapla delinmesiyle oluşturulan
silindir kanal içerisinden hizmet kanalına ulaştırılır ve ana
linye hattıyla irtibatlandırılır. Butonlar bordür kenarında veya
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Tünelde Kazalar Azalıyor
Avrupa’da yapılan bilimsel araştırmalar bu uygulama ile tünel
içinde oluşan trafik kazalarının %50 oranında azaltıldığını ortaya
koymuştur. LED’li yol butonları ile yol kenarları çok net olarak
sürücülere gösterilmektedir. Özellikle ülkemizde inşa edilen uzun
tünellerde sürücülerin güvenlik hissini artırıp tünelden daha
konforlu ve güvenli geçmelerini sağlamaktadır. LED’li butonlar
normal koşullarda belli bir ışık seviyesinde yanmaktadır. Buna
karşın acil durumlarda ise SCADA senaryosuna bağlı olarak
daha parlak şekilde ışık verecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu
sayede acil durumlarda acil durum aydınlatmasına da katkıda
bulunmaktadır. Yangın durumunda meydana gelen aşırı duman
oluşumundan tünel aydınlatması olumsuz etkilenir ve tamamen
duman ile kaplanır. Bu durumda şerit belirleyici LED butonlar
sürücülere ve yangından kaçan insanlara kılavuzluk yaparak en
yakın acil çıkış kapılarına ulaşmalarına yardımcı olur.
Özellikler
• Yumuşak, kırılmaz ve esnek ekran arkasında korunan LED’ler IP
68 standardına uygun
• Gövde malzemesi özel yanmaz plastik malzemesinden imal
edilmiş UL 94 V0 standardına uygun
• Arıza güvenliğinin artırılması için IP 68 T bağlantılı, tek tek
kumanda edilebilir
• Kumanda ünitesi: butonların parlaklığının ve diğer işlevlerinin
kontrolü (örneğin; yanıp sönme, senkronize flaş, akan ışık)
• Çok düşük enerji tüketimi – sadece 0.9W/adet
• Düşük bakım gereksinimi, güvenilir, sağlam
• Uzun ömürlü – 100.000 saat
• Makineyle temizlemeye uygun
• 15 ton ağırlığa dayanıklı
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Hilti’nin En Güçlü Kırıcısı TE 3000 AVR
Hilti’s Most
Powerful Breaker
TE 3000 AVR
The most powerful
breaker machine TE
3000 AVR manufactured
by Hilti, providing high
tech solutions to global
construction industry,
can break up to 6 tons of
concrete per hour.

G

lobal inşaat endüstrisine ileri
teknoloji çözümler sunan Hilti’nin
bugüne kadar geliştirdiği en güçlü
kırıcı makinesi olan TE 3000 AVR, saatte
6 tona kadar beton kırma potansiyeli ile
dikkat çekiyor. TE 3000 AVR kırıcı, herhangi
bir kompresöre ihtiyaç duymaması
sayesinde kurulum kolaylığı, yakıta ihtiyaç
duymaması ve yüksek performansı ile
de büyük bir maliyet avantajı sağlıyor.
68 Joule gücündeki kuvvetli motoruyla
özellikle beton ve asfaltta ağır kırım
yapanların tercih ettiği TE 3000 AVR,
bakım gerektirmeyen kömürsüz motor
teknolojisiyle kullanıcılarını birçok tamir
masrafından da kurtarıyor.
Daha Fazla Güç Daha Az Titreşim

Titreşim azaltıcı teknolojiyle donatılan
TE 3000 AVR kırıcı, kırım sırasında düşük
titreşim aktarımıyla kullanıcıya hem konfor
ve sağlıklı bir kullanım hem de daha uzun
süre çalışma imkanı sunuyor. Çıkarılabilen
elektrik kablosu ile kullanıcı güvenliğini
artıran özelliğe sahip TE 3000 AVR kırıcı,
kablo kopması, kabloya basma ya da takılma
gibi kaza olasılıklarını da minimuma
indiriyor. Cihazla birlikte satın alınabilen el
arabası da kullanıcılara şantiye ortamında
rahat ve hızlı bir hareket imkanı sunuyor.
Hilti sadece cihazlarında değil örneğin
kırıcılarda kullanılan keskilerde de uzun
Ar&Ge çalışmaları yürütüyor. Hilti keskileri
özel poligon şekli ile beton içinde ilerlerken
daha çok kırım etkisi vererek kırım
performansını belirgin şekilde arttırıyor.
Kendi kendini bileme özelliği de bulunan
son teknoloji ürünü Hilti keskiler, bu sayede
uzun süre etkin şekilde kullanılabiliyor ve
kullanıcılarına maliyet avantajı sunuyor.
Temmuz - Ağustos 2015
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Metan Gazı Kaçaklarına Basılı
Elektronik Çözüm
gazlara farklı tepkiler verecek yarı iletken
kaplamalarla veya nano parçacıklarla
modifiye ediliyor. Makine öğrenme
teknolojisi ile oluşturulan parametrelerle,
basılı algılayıcıların saptadığı gazları ve ayırt
edici özelliklerini tanımlamaları sağlanıyor.
PARC bünyesinde gerçekleştirilen BP ve
NASA’nın desteklediği SPHINCS projesi,
petrol çıkarma sahaları, doğal gaz ve maden
ocakları gibi metan gazı sızıntısı riski olan
bölgelere yerleştirilerek, olası bir sızıntının
anında tespit edilmesini ve müdahale
edilmesini sağlayacak. Plastik ve silikon
gibi yüzeyler üzerine basılabilecek bu basılı
elektronik dedektörler istenilen her ortama
kolayca, yüksek maliyet oluşturmadan monte
edilebilecek. Maden ocağı sahiplerinin
maddi gerekçeleri bahane etmeden basılı
elektronik metan gazı dedektörlerini her
alanda kullanmalarını sağlayacak.
Kazalar Azalacak Atmosfer Daha Az Kirlenecek

Printed Electronics Solutions for
Methane Gas Leaks
Xerox PARC developed printed electronics sensor project
SPHINCS in association with BP and NASA determining
methane gas leakage with a very low cost. SPHINCS will
try to prevent the accidents at oil fields and mines and
minimize the 20 billion dollar loss annually because of
natural gas leaks.

X

erox PARC’ın, BP ve NASA ile ortaklaşa
yürüttüğü, metan gazı sızıntılarını
düşük maliyetli bir yolla tespit eden
basılı elektronik (printed electronics) sensör
projesi SPHINCS, petrol çıkarma sahaları,
doğal gaz üretim tesisleri ve maden
ocaklarında meydana gelen kazaları ve
yıllık zararı 20 milyar doları aşan doğal gaz
kaçaklarını önlemeye yardımcı olacak.
Kurulduğu günden bu yana gündelik
yaşamımıza yön veren inovasyonları
ile ünlü Xerox PARC’ta, modifiye edilmiş
karbon nanotüp (CNT) algılayıcılar
kullanarak, methan gazını ve kaçaklarını
çok düşük maliyetlere tespit edecek bir
basılı elektronik sensör geliştirildi. SPHINCS
(System of Printed Hybrid Intelligent
Nano-Chemical Sensors, Akıllı Hibrit Nano
Kimyasal Basılı Algılayıcılar Sistemi) adı
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verilen basılı elektronik (printed electronics)
teknolojisi, gaz kaçaklarının tesbiti gibi
enerji sektörünün en önemli sorunlarından
birini çözmeye aday.
Karbon nanotüp algılayıcılarla, basılı
elektronik algılayıcıların bir arada
kullanılması ile geliştirilen bu teknoloji
sayesinde metan gibi gaz kaçakları anında
farkedilebilecek. Geliştirilen teknoloji çok
daha kolay ve ucuz bir yöntemle metan gazı
kaçaklarının tespit edilmesini, kaçak yeri ve
miktarının belirlenmesini sağlayacak.
PARC’ın metan dedektör sistemi, polimer
parçacıkların üzerine imal edilmiş bir dizi
algılayıcıdan oluşuyor. Her parçacık kendi
içinde fonksiyonel bir basılı nano karbon tüp
(CNT) algılayıcısı ve destekleyici elektronik
devreler içeriyor. Nano karbon tüpler, farklı

Projenin hayata geçirilmesi durumunda,
tüm dünyada ölümlü kazalara neden olan
metan gazı kaçağı kaynaklı kazaların önüne
geçilmesi konusunda çok önemli bir adım
atılmış olacak. Ülkemizde de bugüne kadar
metan gazı kaçaklarının yarattığı grizu
facialarında yüzlerce madencimizin şehit
olması, bu buluşu Türkiye açısından da
önemli hale getiriyor. Aynı zamanda bu buluş,
petrol ve doğal gaz dağıtım şirketlerine
yılda milyarlarca dolarlık kayıp yaratan gaz
kaçaklarının da tespit edilip, önlenmesine
yardımcı olacak. Amerikan Senatosuna
2013 yılında sunulan bir rapora göre sadece
Amerika’da yılda yaklaşık 69 milyar feetküp
(1 milyar 953 milyon 862 bin 414 metreküp)
gaz, kaçaklar nedeni ile atmosfere karışıyor.
Bu miktar 6 milyon otomobilin 1 yıl boyunca
çıkardığı karbondioksit emisyonuna eşit bir
rakam.
Xerox PARC Hakkında:

Xerox
PARC, günlük
hayatımızda
kullandığımız ilk bilgisayar, lazer yazıcı,
Grafik Arayüz Kartı (GUI), Ethernet, mouse
gibi binlerce buluşun ilk ortaya çıktığı,
buluşları ile yeni endüstriler yaratan efsane
AR-GE merkezi olarak biliniyor. Xerox
PARC geçmişte olduğu gibi bugün de aynı
misyonunu bağımsız bir yapıda, Fortune 500
ve Global 1000 şirketleri, startup şirketleri
ve hükümet kurumları ile ortak araştırmalar
yaparak sürdürüyor.
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MC SİSTEM DÜNYA ÇAPINDA
ENTEGRATÖR BİR FİRMA OLMA YOLUNDA

Raylı Ulaşım Sistemleri
MC Sistem olarak demiryollarında, sinyalizasyon, elektrifikasyon,
haberleşme alt sistemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası
standartlara uygun bir şekilde anahtar teslim çözümler üretmekteyiz.
Demiryollarında depolar için sinyalizasyon sistemi; ana hatlar için
röleli ve elektronik anklaşman sistemleri, ETCS Seviye 1 ve ETCS
Seviye 2 sinyalizasyon sistemlerinin anahtar teslim entegrasyonlarını
yapmaktayız. Bununla beraber demiryolunun bulunduğu coğrafyaya
göre değişen standartlar ve normlara hakim tasarım ve proje ekibimiz
ile Avrupa ve Asya’da sinyalizasyon sistemleri kurma kabiliyetine de
sahibiz.

M

C Sistem, elektromekanik sistem entegrasyonu yapan bir
kuruluştur. Yüksek teknoloji içeren nitelikli projelerde
sahip olunan mühendislik kabiliyeti ile farklı çözümler
oluşturarak dünya üzerinde aşağıda verilen faaliyet alanlarında
anahtar teslim çözümler üretilmektedir.
•
Akıllı Ulaşım Sistemleri
•
Raylı Ulaşım Sistemleri
•
Metro Sistemleri
•
Havaalanı Sistemleri
•
Deniz Trafik Sistemleri

Aynı zamanda yüksek gerilim altında işletilen ve bu nedenle yüksek
güvenlik gerektiren demiryolu elektrifikasyon sistem projelerinde
tasarım, projelendirme ve yapım faaliyetlerini, ilgili şartnameler ve
standartlara uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

Akıllı Ulaşım Sistemleri

MC Sistem, karayolu trafik izleme ve yönetim sistemlerinin, tünel denetim
sistemlerinin, şehir içi trafik izleme ve yönetim sistemlerinin ve otoyollarda
ücret toplama sistemlerinin tasarımı ile projelendirme, yapım ve işletme
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Hızlı mobilizasyon kapasitesi, uluslararası
standartlara sahip projelendirme ekipleri ve maliyet etkin çözümleri ile
birçok coğrafyada faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.
Temmuz - Ağustos 2015
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Hali hazırda ülkemizin yanında Irak, Afganistan, Cezayir ve Hindistan gibi
ülkelerde MC Sistem anahtar teslim tünel elektromekanik sistemleri tesis
etmektedir.Tünel elektromekanik sistemleri alt ve ana kontrol merkezlerinden
otomatik senaryolar ile entegre çalışan gelişmiş sistemlerdir.

Metro Sistemleri
Metro ve Hafif Raylı Sistemler için sinyalizasyon, elektromekanik ve SCADA
sistemlerinin yanında, yürüyen merdiven, bant ve asansör gibi yardımcı
tesislerin de entegrasyonunu yapmaktayız. Bütün sistemleri istasyonların
artması göz alınarak uyum içerisinde çalışacak kadar bütünleşik, ileride
oluşabilecek kapasite artırımına izin verecek kadar esnek ve bakım kolaylığı
sağlayacak kadar modüler tesis etmekteyiz.

Tüneller de güvenlik esaslı çözüm yaklaşımı aşağıda verilen temel
standartlara göre oluşturulmaktadır.
PIARC, Fire and Smoke Control in Road Tunnels [l]
Pollution by Nitrogen Dioxide in Road Tunnel [2]
Classification of Tunnel Existing Guidelines and Experiences,
Recommendations [3]
Directive of the European Parliament and of the Council [4],
NFPA Standard for Road Tunnel; Bridges and Other Limited Access
Highways [5]
Fire in Tunnel Thematic Network [6]
Tünellerde enerji sistemleri IEC,National Electrical Code (NEC ), VDE, IEEE,
ANSI, CE, IPS,NPCS standartlarına uygun olarak tesis edilmektedir. Alçak
gerilim Panoları tesisin mevcut durumuna göre üretilmektedir. Kablolama
tünelin inşaat kesitine uygun olarak IPCEA, IEC, BS, VDE, IEEE, ANSI, CE, IPS,
NPCS, NFPA, API Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Tünel kabloları
projeye göre yekpare ve özel üretimdir.
Tünellerde elektrik kesintilerine karşın Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)
ve Jeneratörler kullanılmaktadır. Tüm acil güç besleme sistemi SCADA ile
entegre çalışmaktadır.
Sürüş emniyetini sağlamak için gerekli olan aydınlatma tasarımları CIE
88-1990 ve CEN CR14380:2003 standardına uygun olarak yapılmaktadır.
Tüm aydınlatma sistemi otomatik olarak diğer sistemler ile entegre
çalışmaktadır.
Tünel havalandırması için çift yönlü çalışabilen eksenel akışlı jet fanlar
ve havalandırma hesabına bağlı olarak aksiyel fanlar kullanılmaktadır.
Tünellerin Havalandırma tasarım ve hesapları PIARC 1995 ve PIARC 2004
’e göre yapılmaktadır.

Havaalanı Sistemleri
MC Sistem olarak havaalanları için haberleşme, seyrüsefer, pist aydınlatma
ve havaalanı bilgi sistemlerini, ICAO ve FAA standartlarına uygun olarak
tasarlamaktayız.

Deniz Trafik Sistemleri
Deniz trafik sistemleri için kumanda masası, haberleşme altyapısı, radar
sistemleri, kule sensörleri, çevresel sensörler ve kamera sistemlerini
oluşturmaktayız. Aynı zamanda bilgi ve trafik organizasyon servisleri ile
navigasyonel asistant servislerinin bir parçası olan yazılımlar ise tarafımızca
geliştirilmiş özgün bir yazılımlardır.

Tünel yangın söndürme sitemleri NFPA ,UL Standardı esas alınarak
yapılmaktadır. Tünel yangınlarındaki en önemli nokta olan yangının erken
tespiti için doğrusal yangın algılama sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem
tüneldeki anormal ısı artışlarını tünel tavanına yerleştirilmiş özel fiber optik
kablo aracılığı ile tam olarak belirlemektedir. Doğrusal yangın algılama
sistemi Tünel Denetim Sisteminin bir parçası olup, herhangi bir yangın
durumunda tünel içi yangın senaryoları otomatik olarak çalışmaktadır.
Tünel içinde sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan ve kamera sistemi
ve trafik işaretleriyle entegre çalışan Olay Algılama Sistemi tünel içerisinde
yaya, duran araç, ters yönde veya yavaş giden araç, yol üzerinde yabancı
cisim veya duman gibi durumları saniyeler içinde algılayabilmekte ve tüneli
otomatik olarak ilgili çalışma moduna geçirmekte, sürücü ve operatörleri
uyarmaktadır.Tünel içinde ve ve dışında trafik akışışını düzenleyebilmek ve
emniyeti sağlayabilmek için değişken mesaj işaretleri (VMS), değişken trafik
işaretleri (VTS), trafik lambaları, ışıklı bariyerler mekanik plaka tespit ve
radar sistemi gibi gelişmiş sistemler Kontrol Merkezindeki SCADA üzerinden
tam otomatik senaryolar ile çalışmaktadır.
Özetle, MC Sistem olarak katma değeri yüksek projelerle dünya çapında
rekabet eden bir firma olmayı hedeflemekteyiz. Gelecek nesillere daha
yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, gerçekleştirilen tüm projelerde
tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla, doğal
kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmeyi amaçlamaktayız. Ayrıca hızlı
mobilizasyon ve projenin tamamlanması için gerekli planlamayı yaparak,
gerçekleştirilen tüm atılımlarda, değişimi ölçerek başarı grafiğinde sürekli
iyileşme sağlamaktayız. İzlediğimiz “Sıfır Kaza” politikası ile de şantiyelerde
ve tesislerde çalışan tüm personeli korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık
(ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktayız.
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Bayramali Öztürk
(Akhalkalaki Sulama Projesi, Gürcistan)
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İshak Öztürk
(Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize)

Hüseyin Işıl
(Avrasya Tüneli Projesi,
İstanbul)

Mehmet Erdem-Sercan Yassi
(Mecidiyeköy-Mahmutbey
Metro Projesi,
İstanbul)

İlker Bozlar
(Ovit Dağı Karayolu Tüneli,
Rize)

Orkun Özkısa
(Riyad Metro Projesi,
Suudi Arabistan)
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Mevlana Alaloğlu
(Avrasya Tüneli Projesi, İstanbul)

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

Samet Okay-Bülent Kalem-Oktay Yiğit
(Mekke Karayolu Tüneli, Suudi Arabistan)

Turan Saka
(Kuzey Marmara Otpyolu ve 3. Köprü Projesi,
İstanbul)

Sertaç Tokcan
(Doha Metro Projesi,
Katar)

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

O ANLAR

Dr. Robert Fowell- Dr. Nuh Bilgin-Dr. Cemal Balcı

Ömer Faruk Gümrükçü
(Ovit Dağı Karayolu Tüneli, Rize)

İhsan Kaplan
(Belkahve Tüneli, İzmir)

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

Hakan Şener
(Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul)
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O Anlar - Moments

O ANLAR

Süleyman Karagüzel
(Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi)

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

Ozan Mumcular
(Tüprag Efemçukuru Altın Madeni, İzmir)

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

Uğur Karaman
(Kömürhan Karayolu Tüneli, Elazığ)
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Şantiyede Ramazan - Ramadan in Sites

ŞANTİYEDE RAMAZAN

Zafer Değirmencioğlu
(Khemis-Miliana-Hannacha Otoyolu Projesi, Cezayir)

İshak Öztürk
(Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize)

Mustafa Gümüşlü
(Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi,
İstanbul)

Turan Saka
(Kuzey Marmara Otpyolu ve 3. Köprü Projesi,
İstanbul)
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Şantiyede Ramazan - Ramadan in Sites

ŞANTİYEDE RAMAZAN

Dursun Deniz
(Riyad Metro Projesi, Suudi Arabistan)

Süleyman Karagüzel
(Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi)

Neşe Özbek
(Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesi, Yozgat)
Metehan Demir
(Küre Bakır İşletmesi, Kastamonu)

Tamay Sayın
(Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul)
Temmuz - Ağustos 2015
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Uğur Karaman
(Kömürhan Karayolu Tüneli, Elazığ)
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Tünelcİlİk Derneğİ’nden
Ödül ve Destek Teşvİklerİ
Awards from Turkish Tunneling Society

“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.”

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

32.

Cemil Demirer
Devlet Su İşleri

61.

Mehmet Fatih Semiz
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

93.

Mubin Ören
Tünelmak

33.

Mehmet İpeksever
Devlet Su İşleri

62.

Aykut Eren
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

94.

Kazım Yaşar Levent
İksa Yapı Kimyasalları

34.

Emin Doğan
Devlet Su İşleri
Nur Korkmaz
Devlet Su İşleri

63.

Mehmet Han
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

95.

Osman Erdoğan
İksa Yapı Kimyasalları

64.

Murat Şeker
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

96.

Tuncer Bulut
İksa Yapı Kimyasalları

35.
36.

Türker Köymen
Bekaert

65.

37.

İsmail Mehmet Yerlikaya
Bekaert

İsmail Gündoğdu
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

103. Musafa Akgül
NTF İnş.

66.

38.

Mustafa Uyar
Bekaert

Mehmet Eren
Yıldız Tekn. Ün., Meslek Yük. Ok.

104. İlyas Avcı
Temelsu Uluslararası Müh. Hiz. AŞ.

67.

39.

Nazim Kahraman
Devlet Su İşleri

68.

Muhammed Yılmaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Zeynep Eroğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

105. Raşit Altındağ,
Süleyman Demirel Üniversitesi

40.

Ali Akgümüş
Devlet Su İşleri

69.

Sinan Polat
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

106. Yıldırım Tan Özaydın
İSKİ-YSE Yapı Nas İnşaat
Adi Ortaklığı

6.

Fevzi AKSU
İksa Yapı Kimyasalları,
Yönetim Kurulu Üyesi

7.

Yunus BAKIRDAL
Konyaaltı İnşaat

41.

Mehmet Akgün
Devlet Su İşleri

70.

Aslı Kadıhasanoğlu
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

9.

Ali Yüksel
Yapı Merkezi,
Yönetim Kurulu Üyesi

42.

Mehmet Semih Şit
Öğrenci (İst. Üniv.)

71.

Mustafa Karakuş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

43.

Sertaç Tokcan
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

Yücel Erdem
Erer Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

72.

10.

Levent Tüysüz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

44.

Hikmet Anıl Yazıcı
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

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

73.

11.

Halil İbrahim Şahin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

74.

12.

Utku Gümüş
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

45.

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

Osman Cihan Çiçekli
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

75.

13.

Musa Erdoğan
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

İsmail Cihad San
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

46.

Melih Dumlu
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

76.

Murat Karaçay
E-Berk

Hakan Mesci
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

47.

Muammer Çınar
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

77.

Mustafa Yaşar
Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

Volkan Kuruyer
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

48.

Oktay Çakmak
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

78.

16.

Emin Kendirli
Lisans Öğrencisi

Seçkin Yarlıgaş
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

115. Feridun Büyükkırlı
Ataç İnş. San. AŞ.-G. Hinteregger
Söhre Baugesellschoft

49.

79.

17.

Erdi İnal,
Lisans Öğrencisi

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

Atakan Leventyürü
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

116. Evren Bakır
Ataç İnş. Ve San. A.Ş.

Hasan Gerçek
Bülent Ecevit Üniversitesi

80.

Deniz Tumaç
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Denetim Kurulu Üyesi

50.

20.

Osman Sürmen
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

117. Mahmut Demir
B. Ergünler Yol Yapı Ltd. Şti.

51.

Nuri Ali Akçın
Bülent Ecevit Üniversitesi

81.

Nail Akbulut
Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

118. Vedat Ocak
Özaltın İnşaat A.Ş.

82.

N. Ömer Bayraktaroğlu
B-Yapı İnş. Ltd.Şti.

119. Yavuz Selim Karakum

83.

Orhan Yenigün
Yüksel Proje-Emay İş Ortaklığı

86.

Turgay Onargan
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Denetim Kurulu Üyesi

14.
15.

21.

Emre Avunduk
İstanbul Teknik Üniversitesi

52.

22.

Mustafa Ömür Sür
Yertaş

Hakan Tunçdemir
İstanbul Teknik Üniversitesi

53.

23.

Soner Onur Avcı
Lisans Öğrencisi (Hacettepe Ü.)

Erdinç Demir
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

54.

26.

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

Serdar Şavk
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

55.

Murat Hızel
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

87.

Cemalettin Okay Aksoy
Dokuz Eylül Üniversitesi

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.

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

27.

Harun Otacı
E-Berk

56.

Cevdet Kurt
Özgün Şirketler Grubu

88.

Kerim Küçük
Dokuz Eylül Üniversitesi

123. Nazmi Şengün
S.D.Ü Müh. Fak.
Maden Müh. Bölümü

28.

Utku Gürtekin
E-Berk

57.

Oktay Rauf Basa
İçtaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş.

89.

Vehbi Özacar
Dokuz Eylül Üniversitesi

124. Uğur Ateş
Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

29.

Oktay Ekinci
Devlet Su İşleri

58.

Meriç Yetiş
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

90.

Ramazan Çomaklı
İstanbul Teknik Üniversitesi

125. M.Demirhan Çelik
Statkraft KKE.

30.

Deniz Aydın
Dicle Üniversitesi

59.

Şener Kahya
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

91.

Melike Yıldırım
Tünelmak

126. Mikail Güneşaçar
Statkraft KKE.

31.

İbrahim Yaroğlu
Devlet Su İşleri

60.

Orhan Zeki Dilmen
Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

92.

Serhat Köle
Tünelmak

127. Yavuz Bekiroğlu
Statkraft KKE.

Temmuz - Ağustos 2015

.

www.tunelder.org.tr

TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ.indd 150

25.08.2015 14:58:38

TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ.indd 151

25.08.2015 14:58:39

TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
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128. Ömer Fettahoğlu
Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

157. Abdullah Kürşat Erol
Otoyol A.Ş.

190. Cumhur Yılmaz
EN-EZ İnşaat

224. Bedrettin Deniz
ERKOM Ltd. Şti.

129. Hıdır Ayyıldız
Tünelmak İş Mak. ve
Ekipmanları İmalatı

158. Abdi Yılmaz
Limak İnşaat

191. Muhammed Refik Kurtoğlu
İBB

225. Sedat Yüksel
ERKOM Ltd. Şti.

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

192. Muhammet Fahri Topatan,
Zirkonyum Madencilik İnşaat

226. Tural Pınarbaşı
ERKOM Ltd. Şti.

160. Veysel Salgıntaş
Limak İnşaat

193. Salih Göçmez
Zirkonyum Madencilik İnşaat

227. Koray Uzun
ERKOM Ltd. Şti.

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

194. Hüseyin Alp Güler
Çelikler Holding

228. Şeref Süzen
ERKOM Ltd. Şti.

162. Bahtiyar Ünver
Hacettepe Üniversitesi

195. Oğuzhan Sebetçi

229. Sinan Toper
ERKOM Ltd. Şti.

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

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

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

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.

152. Özcan Altunkaya
Sigma A.Ş. - Borege İnş. Ltd. Şti.
153. Hasan Aydın
İzmir Büyükşehir Belediyesi

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.

205. Murat Yıldırım
İBB

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

206. Mert Karagolu
Zirkonyum Madencilik İnşaat

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

207. Abdullah Fişne
İstanbul Teknik Üniversitesi

174. Hasan Baştan
Yertaş İnş.

209. Nadir Karahan
Kartaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

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

210. Muttalip Buyraz
YSE Yapı - Çelikler Holding

181. Yavuz Palakcı
Statkraft – Norveç

151. Gökhan Sevim Duran
Ege Asfalt

199. Gökhan Doğan
Makyol İnş. A.Ş.

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

180. Zeki Arslan
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

150. Gökhan Sunu
Ege Asfalt

198. Süleyman Karagüzel
Cengiz İnşaat

204. Kıvanç Mirhan Dinçel
Yüksel - Emay Adi Ortaklığı

179. Alper Öztürk
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

149. Fatih Bektaş
Projima Tünel A.Ş.

197. Halil Akel
Çelikler Holding

170. Baki Acil
Cengiz Makyol ASL

178. Alper Saraç
Makyol İnş. A.Ş.

148. Mahmut Ragıp Turhan
Projima Tünel A.Ş.

196. Ercan Kesim
Çelikler Holding

182. Onur Metin
Ekol Koz Maden İnş. Ltd. Şti.
183. Ersan Taşçı
Erersa İnşaat

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.

184. C. Cengiz Göztepe

220. Bilal Yüksel
ERKOM Ltd. Şti.

154. Aslan Kıranoğlu
Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

187. Y. Gökhun Çetin
Saudiarabian Airlines

221. Suat Ağırbaşoğlu
ERKOM Ltd. Şti.

155. Mehmet Eşref Kurtoğlu
İzmir Büyükşehir Belediyesi

188. Ömer Özkök
C.İ.B. Adi Ortaklığı

222. Suat Cengiz
ERKOM Ltd. Şti.

156. İbrahim Uslu
Koçoğlu İnş. A.Ş.

189. Yavuz Bilgin
EN-EZ İnşaat

223. Yaşar Fuat Yetkinler
ERKOM Ltd. Şti.
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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.
247. Hüseyin Doğan
Düzkar İşaat
248. Şamil Doğrusoy
Ünal Akpınar İnş.
249. Adil Kulakoğlu
Ünal Akpınar İnş.
250. Gündüz Ökten
İstanbul Teknik Üniversitesi
251. Volkan Vatansever
İBB- Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.
252. Suat Yıldız
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.
253. Gurur Kalaycı
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.
254. Hasan Karabiber
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255. Hasan Denek
Melemoğlu İnş.

287. Öncü Gönenç
Yapı Merkezi

317. Pınar Güner Cantekinler
Kordsa Global

348. Tuncer Akıncıoğlu
Çelikler Holding / YSE Yapı

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

288. Mustafa Başar Arıoğlu
Yapı Merkezi

318. Levent Kurtuldu
TK Müşavir Mühendisler

349. Metin Yavuz
Kuzey İnşaat A.Ş.

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

289. Mehmet Hacıalioğlu
STFA İnş. A.Ş.

319. Süleyman Ergut
Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

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

258. Niyazi Şennazlı
Fugrosial Ltd. Şti.

290. Gürkan Erdal
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü

320. Ferhat Şahinbaş
Cengiz İnşaat

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

259. Süleyman Bilge Parlak
Fugrosial Ltd. Şti.

291. İbrahim Balaban
Saudi Binladen Group – TDRS

321. Nuri Çaykun Alpaslan
Yıldız Teknik Üniversitesi

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

260. Özcan Yılmaz

292. Taylan Karabay

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

293. Hüseyin Işıl
GCF-Peker İş Ort.

322. Olgay Yaralı
Bülent Ecevit Üniversitesi

353. Evren Balak
Bayburt Grup A.Ş.

323. Mehmet Özdemir
Tunga Limited

354. Cemalettin Şahin
Bayburt Grup A.Ş.,

324. Talat Alp

355. Hayri Çolaker
Esa İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

262. Mehmet Yağız

294. Abidin Türkay Ayten
IGT Mühendislik Müşavirlik

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

295. Murat Arslan
Çözüm Enjksiyon

325. Melih Geniş
Bülent Ecevit Üniversitesi

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

296. Gökbora Akay
Taisei

326. Arif Halil Durukan
DSİ 14. Bölge

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

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

327. Erol Adıgüzel
2ER Proje Müşavirlik Proje
Kontrollük ve Tic. A.Ş.

298. Eren Arıca
TCDD

328. Onur Koç
IGT Tunnelbau Gmbh

359. Güven Denek
Özka İnşaat

299. Koray Akçay
Prota Mühendislik

329. Deniz Akbay
Süleyman Demirel Üniversitesi

360. Ahmet Oğuz Dikmen
Soner Temel Mühendislik İnş.Tic.

300. Evren Poşluk
TCDD

330. Tamer Efe
Süleyman Demirel Üniversitesi

301. Samet Okay
Saudi Binladen Group – TDRS

331. Adnan Doğuç
öğrenci (İst.Tek.Üni)

271. Soner Ocak
ZTM Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

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

332. Ela Güner
öğrenci (İst.Tek.Üni)

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

303. Merve Bulut
İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

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

304. Esin Şentürk
İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

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

275. Hakan Kırlıoğlu- Feride Kırlıoğlu
Patlayıcı Madde Ticareti

305. Okan Su
Bülent Ecevit Üniversitesi
306. Hasan Ali Mahrebel
Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

276. Cumali Kaydu
TCDD Yol Daire Başkanlığı

333. Ali Aslanbaş
Özka İnşaat
334. İbrahim Atalay
İSK Gen. Müd.
335. Mustafa Korkanç
Niğde Üniversitesi
336. İsmail Güneş

358. Nevzat Umut Çelik
Özgün Şirketler Grubu

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.

338. Bayezid Özden
IGT Mühendislik Müşavirlik

368. Uğur Tunçer

278. Saffet Aslan
YMSK Joint Venture

308. Zeynep Sertabipoğlu
İstanbul Üni. Maden Müh. Bölümü

279. Mevlana Muhammed Alaloğlu
YMSK Joint Venture

309. Hasan Eker
Gümüşhane Üniversitesi

280. Korhan Demir
YMSK Joint Venture

310. Niyazi Özgür Bezgin
İstanbul Üniversitesi

281. Timuçin Özbayır
YMSK Joint Venture

311. Reşat Ulusay
Hacettepe Üniversitesi

282. Önder Yeşilçimen
TK Müşavir Mühendisler

312. Tufan Dalkıran
Altınok Müşavir Müh.

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

313. Ahmet Şentürk
Afyon Kocatepe Üniversitesi

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

284. Şafak Karataş
Biskon yapı A.Ş.

314. Ali Sarıışık
Afyon Kocatepe Üniversitesi

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

285. Fahrettin Yıldırım
TCDD Yol Daire Başkanlığı

315. Orhan Güler
Mersin Üniversitesi (öğrenci)

346. Murat Uzun
Bozkuşlar İnşaat

286. Ömer Akarsu
İnelsan İnşaat

316. Süleyman Kunter Kunt
Mersin Üniversitesi (öğrenci)

347. Ceyhun Candaş Erbaş
Bozkuşlar İnşaat

.

357. Savaşhan Genç
Zorgün İnşaat

337. Neşe Özbek

277. Bahriye Yaman
YMSK Joint Venture

307. Korkut Möroy
Yüksel Proje

Temmuz - Ağustos 2015

356. M. Bülent Arıkan
Zorgün İnşaat

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)

369. Yiğit Genç
370. Erhan Ünlü
Opak Madencilik
371. Meriç Deyiş
Sisray Ltd. Şti.
375. Alper Ataç
Ünal Akpınar A.Ş.
376. Kaan Yavuz
Ünal Akpınar A.Ş
377. İlhan Tosun
Ünal Akpınar A.Ş.
378. Enver Yavuz Sırmalı
Nurol-Yüksel-Özka YDA İş Ort
379. Rohola Hasanpour
380. Yüksel Bozbaş
Özgün Şirketler Grubu
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381. Erkan Özkan
Afyon Kocatepe Üniversitesi

412. Erdem Hidayetoğlu
Makyol İnş. A.Ş.

445. İlyas Bekçi
Ecetur İnşaat

478. Barış Duman
İntekar

382. Erhan Kömürcüoğlu
Aksu İnşaat

413. Fethi Can Köse
Makyol İnş. A.Ş.

446. Fatih Kara
YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

479. Arif Budak
Kemerli Metal

383. Aşkın Atacan
Yapı Merkezi

414. Erdem Altaş
Makyol İnş. A.Ş.

447. Enes Kayahan
Kalyon İnşaat

480. Yıldırım Bayazıt
Borusan EnBW Enerji

384. Anıl Eroğlu
Özkar İnşaat

415. Deyvi Akkriş
Atlas Copco Makine İml. A.Ş.

449. Seyfullah Ekiz
TBM Cutters

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

385. Murat Erbaş
SPI FiberForce Makro Fiber Industry

416. Hayrettin Baysal
DSİ 3. Bölge Müdürlüğü

450. Asaf Bulut
Ekol Koz Madencilik

386. Murat Sarıdede
Çelikler Holding

417. Sare Ayça Çimen

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

387. Sinan Acun
Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

418. Emre Meriç
Üniarge
419. Hasan Karataş
ICC-Grup İnş. Tic. Ltd. Şti.

388. Ataç Başçetin
İstanbul Üniversitesi

420. Yusuf Balatlı

389. Alaettin Kılıç
İstanbul Üniversitesi

421. Doğancan Aydoğmuş

390. Hamit Aydın
Bülent Ecevit Üniversitesi

422. Barış Berberoğlu
423. Ahmet Koyun
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

391. Ahmet Özarslan
Bülent Ecevit Üniversitesi

424. Mithat Kabaali

392. Mehmet Altuğ Onaran
Turyat İnşaat

425. Ahmet Hamdi Deliormanlı,
Dokuz Eylül Üniversitesi

393. Tuğçe Köse
Emay Müş.

426. G. Gülsev Uyar Aldaş
Hacettepe Üniversitesi

394. Hilal Öztürk
Emay Müş.

427. İbrahim Çavuşoğlu
Gümüşhane Üniversitesi

395. Vedat Rasim Tatar
Emay Müş.

429. İbrahim Ataöz
ICA - İçtaş - Astaldi Ortaklığı

396. Sebahattin Çıtır
Emay Müş.

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

397. Mutlu Yücel
Emay Müş.

431. Nurettin Pelen
DSİ Gn. Md.

398. Ekin Köken
Bülent Ecevit Üniversitesi

432. Ali Kuleli
Akfen İnş. A.Ş.

399. Utku Sakız
Bülent Ecevit Üniversitesi

433. Halil Yıldız
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

400. Ömer Faruk Çapar
Bülent Ecevit Üniversitesi

434. İbrahim Halil Pakiş
İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

401. Çağrı Aldı
Hema Endüstri A.Ş.

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

487. Enver Koç
Yapıray Demiryolu A.Ş.
488. Duygu Kudu
Optim-Prokoy İş Ort.
489. Elif Acar
Gülen Danışmanlık

457. Ali Bayrak
Altınok Müşavirlik Mühendislik

491. Bayram Arif Bayraktar
Güç Grup

458. Ahmet Uçar
Altınok Müşavirlik Mühendislik

492. Erhan Güvenel
Saudi Binladen Group - TDRS

459. Mehmet Ali Arıkan
GCF-Peker İş Ortaklığı

493. Samet Erat

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

403. Sadullah Okumuş

437. Bahadır Batır
TCDD

467. Birol Akpınar
Ünal Akpınar İnşaat

404. Cenk Gümüş
Altınok Müşavir Müh.

438. Gökhan Göksel

468. Ahmet Özkan
Ünal Akpınar İnşaat

439. Uğur Gani Sincar
Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

486. Can Polat
Geodata

490. Onur İnal

435. Kıvanç Aktan
Zitron Türkiye

407. Kebire Kel
MTA Batı Karadeniz
Bölge Müdürlüğü

483. Turgut Yıldırım
DSİ Genel Müdürlüğü

456. Cem Sağdıç
Gülermak

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

402. Muhammet Akkaş

482. Türker Şenyurt
Yapı Merkezi

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

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

440. Mustafa Tolga Öner
Emay Müşavirlik

473. Furkan Hamza Harputlugil

505. Sina Kiziroğlu
Karayolları Genel Müdürlüğü

441. Emrah Şimdi
STFA

474. Rahmi Süleyman Demircan,
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

506. Atila Demiröz
Selçuk Demiröz

409. Ezgi Gülbar
Geodizayn Proje Mühendislik
Müşavirlik

442. Berke Bayraktar
Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

475. Metin Geyik
Çiftay İnşaat

507. Barış Yağare
Egemen Maden ve Restorasyon

410. Fatih Taşyılmaz
Projima İnşaat A.Ş.

443. Şevket Deveci
ESA İnşaat

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

508. Murat Toksöz
Projima Tünel İnş.

411. Hürriyet Akdaş
Eskişehir Osmangazi Üniv.

444. Mehmet Uran Unutmaz
Cengizler Yol Yapı

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

510. Burak Gürkan
Emay Müşavirlik

408. Bora Arslan
Geodizayn Proje Mühendislik
Müşavirlik
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511. Sahand Tolouei
512. Murat Mercan
Tufanoğlu Demir Çelik
513. Murat Tufanoğlu
Tufanoğlu Demir Çelik
514. U. Tarik Namlı
515. Erkan Saraç
Tekyön Tünel Tek. İnş.
516. Abdülaziz Mustafa Aydın

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

578. Burak Şahin
Esa İnşaat

622. Selim Rıdvan Güngör
Mesa Mesken

545. Mehmet Atar
Vanuatu Fahri Konsolosluğu

579. Gültekin Gülle
Esa İnşaat

623. Rıza Aydın
Bülent Ecevit Üniversitesi

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

580. Serkan Ali Şanlı
Fermanoğlu İnşaat

625. Ali Timurhan Güç
Emak Fan

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

581. Latif Işık

626. Halil Devrim Öner
Emak Fan

548. Kerim Kıvanç Öncü
DKE Mühendislik
549. Murat Bülbül
Akfen İnş. A.Ş.

517. Ferit Gülsu

582. Nil Güvel
B-Ergünler Yol Yapı A.Ş.
583. Temel Turgutoğlu
B-Ergünler Yol Yapı A.Ş.

627. Kübra Öner
Emak Fan
630. İlker Akbaba
Nuhoğlu A.Ş.

519. Mücahit Kablan
Altay OSGB

553. Sunay Beyhan, Dumlupınar Üniversitesi

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

520. Metin Çulfaz
NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

554. Orhan Volkan Erol
ICT İnşaat

585. Hanife Akkaya
Ento Madencilik İnşaat

521. Atakan Süler
NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

555. Ali Kaan Kolbaşı
ICT İnşaat

586. Murat Akyıldız
Eser Makine

522. Burak Ekmen
NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

556. Üzeyir Ersen Ayaz
YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

587. Hüseyin Düzgün
Düzkar İnşaat

523. Zafer Güneş
NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

557. Ergün Çal, Özçınar
Elektrik Malzemeleri ve Madencilik

588. Mehmet Sırat Koç
Moya Tünel Ekipmanları

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

558. M. Salih Alkan
Enka İnşaat

589. Arif Arga
Cengiz İnşaat

560. Hakan Kalender
Eti Bakır

593. Soner Baydar
Zorgün İnşaat

561. Mustafa Çoğalan
Yertaş İnşaat

594. Gürkan Emirzeoğlu
Özce İnşaat

562. M. Eşref İnal
DSİ 10. Bölge

595. Timuçin Hergül
Megazemin

638. Uğur Güneş
ESA İnşaat

563. Ömür Gökhan Polat
UBM Müşavirlik

607. Serdar Tiryaki
TTS Uluslararası Müh. Mim.

639. Kürşat Savaş Delice
Emay Müşavirlik

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

564. Ali Ünsal
Özkar İnşaat

608. Serhat Acar
TTS Uluslararası Müh. Mim.

640. Eser Tokmak
Projima Tünel İnşaat

529. Neşe Kılıç
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

565. Yalçın Yılmaz
Titan Makine

609. Eren Akdaş
TTS Uluslararası Müh. Mim.

641. Naci Ekinci
HCG İnşaat

530. Ömer Ündül
İstanbul Üniversitesi

566. Şaban Başıkara
HCG İnşaat

610. Furkan Atalay
TTS Uluslararası Müh. Mim.

642. Martin Forhaug
Team Forhaug AB

531. Aydın Shaterpour Mamaghani
İstanbul Teknik Üniversitesi

567. Yücel Güç
EN-EZ İnşaat

611. Bülent Koçak
TTS Uluslararası Müh. Mim.

643. Seren Kahveci
Zorgün İnşaat

532. Ahmet Semih Deniz
Yertaş İnşaat

568. Mustafa Özdemir
Özkar İnşaat

612. Serhat Yeşilyurt
İçtaş-Astaldi Ort.

644. Seyfettin Atmaca
Mensaş Zem. Müh. Taah. Ltd.

533. Ayşen Erten
Eti Maden İşl. Gn. Müdürlüğü

569. Uğur Karaman
Doğuş-Gülsan Ortaklığı

613. Murat Fatih Sezer
İçtaş-Astaldi Ort.

646 Görkem Tunca
Mega Mühendislik

534. Dağıstan Vayiç
Emon Yapı İnş.

570. Şerafettin Bozkurt
Yertaş İnşaat

614. Tolga Çağlar
Melemoğlu İnşaat

647

535. Yaşar Çevik
Sargın İnş.

571. Mustafa Özçelebi
B. Ergünler İnşaat

615. Hacı Duran Murat
Melemoğlu İnşaat

536. Taner Başkıran
Sargın İnş.

572. Mustafa Ayhan
Dicle Üniversitesi

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

537. Volkan Fırtana
Sargın İnş.

573. Semih Şahin
Sargın İnşaat

617. Yalçın Uzun
Kartaş İnşaat

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

574. Taylan Özkaya
Esa İnşaat

618. Tülay Çinar
Gülermak Metro Ort.

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

575. İlker Anman
Esa İnşaat

619. Cemal Burak Türker
Gülermak Metro Ort.

652 Serhat Başgül

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

576. Alican Kurşun
Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

620. Mustafa Çetin Gümüşoğlu
Systra Consulting

653 İhsan Özkan
Selçuk Üniversitesi

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

577. İsmail Alptürk Eskikurt
Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

621. İlhan İnsan
Zihni Üstün Oğulları İnşaat

654 Mehmet Kemal Gökay
Selçuk Üniversitesi

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

Temmuz - Ağustos 2015

.

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.

Ali Hilmi, Volkan Özdemir
AGM Mühendislik

648 Nuray Tokgöz
İstanbul Üniversitesi
649 Ayşegül Mutlu Ökmen
Duayen Yapı Makine Kimya San.
650 Sami Enis Arıoğlu
ALYSJ JV
651 Hande Koç
Optim-Prokon İş Ort.

www.tunelder.org.tr
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BİREYSEL ÜYELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI - Sectors of Members
DSİ

3%

Contractor 		

% 48

Supplier 		

% 13

Engineering 		

% 11

Tedarikçi

University 		

% 10

13%

Others			

%7

Municipality 		

%5

State Hydrolic Works

%3

State Railways

%1

Mining 		

%2

Diğer

7%

Belediye

Madencilik

5%

2%

Mühendislik

11%

Üniversite

10%

Müteahhitlik Firması

TCDD

48%

1%

BİREYSEL ÜYELERİN MESLEKİ DAĞILIMI - Professions of Members

Mining

%29

Geology

%30

Elektrik
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği

Construction %20
Others

%10

Mechanical

%4

Geophysics

%2

Surveying

%2

Chemistry

%1

Electric

%1

Computer

%1
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Jeofizik
Mühendisliği

2%

1%

Makine
Mühendisliği

4%

1%

1%

Metalurji
Mühendisliği

0%

Diğer

10%
Maden Mühendisliği

Harita
Mühendisliği

2%

Kimya
Mühendisliği

29%
İnşaat Mühendisliği

20%

Jeoloji Mühendisliği

30%
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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
upcoming events
27-29 Ağustos 2015

2-3 Eylül 2015

2.TÜNEL YAPIM TEKNOLOJİLERİ VE
EKİPMANLARI FUARI

International Forum on Subsea Tunnels,
Seoul – Korea

www.tu-seoul2015.org
www.tunnelexpoturkey.com

2- 3 Eylül 2015

8-9 Eylül 2015

Symposium on Innovation and Challenges in
Asian Tunnelling, Singapore

1st Conference UNDERGROUND CONSTRUCTION
AND TUNNELING 2015

www.tucss.org.sg

21-23 Eylül 2015

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

28-29 Eylül 2015

Cutting Edge Conference: Urban Tunneling,
Denver, USA

Latin American Congress on Tunnels &
Underground Space, Chile

www.ucaofsmecuttingedge.com/

www.ctes.cl

7-10 ekİm 2015

11-13 Ekim 2015

Eurock 2015

Shotcrete for Underground Support

www.eurock2015.com

www.engconf.org

2-5 Kasım 2015

2-5 Kasım 2015

11th Iranian and 2nd Regional Tunnelling
Conference

11th Iranian and 2nd Regional Tunnelling
Conference

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

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

23-25 Kasım 2015
3rd Arabian Tunnelling Conference

www.atcita.com
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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.
.............................................................................

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

Tarih

Adı Soyadı ve İmza

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
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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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