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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

PRESIDENT OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Değerli Okuyucularımız 

Dergimizin bu sayısında Türk Tünel Endüstrisinin ve Tünelcilik 
Derneğinin son başarılarından bahsetmekten büyük onur 
duyacağım.

Demos ve Tünelciler Derneğinin müşterek düzenlediği 
Tünelcilik Fuarının ikincisi kısa kursla birlikte 20-22 Ağustos 
2015 tarihinde yapıldı ve 104 katılımcı firma ile büyük ilgi 
gördü. Çin, Fransa, Almanya, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, 
Rusya, Sudi Arabistan,  Özbekistan, Cezayir, Avusturya, Çek 
Cumhuriyeti ve Arnavutluk’tan katılan ziyaretçiler fuara büyük 
ilgi gösterdiler ve seneye tekrar buluşmak zere Fuardan çok iyi 
duygularla ayrıldılar.   

ıTA (Uluslararası Tünelciler Birliği), bu yıl 19 Kasımda İsviçre’nin 
Hagerbach kentinde yılın tünelcilik ödüllerini vermeye 
hazırlanıyor. 500M Avronun üzerinde bütçesi olan tünel 
projelerine verilecek ödül için üç aday var. Birincisi Türkiye’den 
Avrasya Tünel Projesi, ikincisi Hong Hong’dan Guangzhou-
Shenzhen Fution İstasyon Projesi, üçüncüsü ABD’den new York 
City’s Second Avenue Metro Projesi. Bu önemli ödülü alması 
için Yapı Merkezini gönülden destekliyor ve dua ediyoruz.

Şu an Dünya’da tünel projelerinin çok önemli bir kısmı Asya’da 
Tünel Açma Makineleri (TBM) ile gerçekleştirilmektedir. 
Bunun bir göstergesi olarak ilk “Uluslararası zor Şartlarda 
TBM Kullanımı Konferansı” 20-22 Kasım tarihleri arasında 
Singapur’da yapılacaktır. Bu konferansta Türkiye, Tünelcilik 
Derneği ile temsil edilecektir ve bu konferansın ikincisinin 
Tünelcilik Derneği tarafından İstanbul’da yapılması için büyük 
gayret sarf edilmesine karar verilmiştir. Eğer alınabilirse bu 
etkinliğin İstanbul’da yapılması Türk müteahhitlerin Asya’daki 
tünelcilik faaliyetleri ile entegre olması için bir fırsat olacağını 
ümit ediyoruz.

Bir sonraki sayıda size daha iyi haberler vermek dileği ile 
şimdilik hoşça kalın.. 

dear readers 

I am honored to summarize in this issue the latest achievements 

of turkish tunneling Industry and turkish tunnelling Society. 

the second turkish tunnel expo and a short course on tunneling 

was jointly organized by demos and turkish tunnelling Society 

on the 27-29 august 2015 in Istanbul which was also big success 

with 104 participating exhibitors .We witnessed the big interests 

of the visitors from China, France, Germany, Iran, Israel, Italy, 

Kazakhstan, russia, Saudi arabia, Serbia, uzbekistan,  algeria, 

austria, Check republic and  albania. We hope this event will also 

continue next year.

Ita (International tunnelling Society) tunnelling awards 2015 will 

be announced in Hagerbach Switzerland on the 19the november 

2015. nominees for the major project of the year (over 500M 

euros)  are  eurasia tunnelling Project turkey, Fution Station of 

Guangzhou-Shenzhen Honk Kong China, new york City’s Second 

avenue Subway Project, uSa. We support with all good wishes and 

with our heart Yapı Merkezi for this prestigious award

the first International Conference on tbM digs in difficult 

grounds will be held in Singapore on the 20-22 november. 

turkish tunnelling Society will be represented in this conference 

with two presentations. turkish tunneling Society will look for 

the opportunity to organize next year the second conference 

in Istanbul. If we succeed in this attempt we believe that this 

conference will open new horizons to integrate turkish tunnelling 

Contractors into new job opportunities in asia.

Hoping to give you some more good news in our next issue. 
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BÖLGE TEMSİLCİLERİ

1 Nuh Bilgin  
Başkan

2 Hanifi Çopur 
Başkan Yardımcısı

3 Mücahit Namlı 
Başkan Yardımcısı

4 Cemal Balcı 
Sayman

5 Yasin Torun 
Sekreter

6 Doğan Talu 
Üye

7 Öner Yılmaz 
Üye

8 İbrahim Ocak 
Üye

9 Fevzi Aksu 
Üye

10 Utku Gümüş  
Üye

11 Erdinç Demir 
Üye

1 Özgür Savaş Özüdoğru 
Başkan

2 Turgay Onargan 
Üye

3 Deniz Tumaç 
Üye

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1 Yunus Bakırdal 
yedek Üye

2 Muammer Çınar 
yedek Üye

3 İsmail Mehmet Yerlikaya  
yedek Üye

4 Nuri Ali Akçın 
yedek Üye

5 Cemalettin Okay Aksoy 
yedek Üye

6 Harun Otacı 
yedek Üye

7 Oktay Çakmak 
yedek Üye

8 Melike Yıldırım 
yedek Üye

9 Kerim Küçük 
yedek Üye

1.     Emre Avunduk 
       yedek Üye

1 Özgür Savaş Özüdoğru 
ankara bölge temsilcisi

2 Turgay Onargan 
İzmir Bölge Temsilcisi

3 Olgay Yaralı 
Zonguldak bölge temsilcisi

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

2.    Mustafa Uyar 
      yedek Üye

3.    Cevdet Kurt 
      yedek Üye
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ
CORPORATE MEMBERS OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

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

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

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

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

22. SONER 
 temel Mühendislik
 www.sonertm.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

339. AYTEKİN 
 İnşaat Endüstri ve Mühendislik A.Ş.

364. KAMACI YAPI 

 İnş. Mad. San. Ltd.Sti

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

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

374. ARE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK EĞİTİM
 ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
 www.aremuhendislik.com

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

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

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

436. ZITRON 
 Havalandırma Sistemleri Tic. Ltd. Şti. 
 www.zitron.com
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ
CORPORATE MEMBERS OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

448. TBM-CUTTERS 
 Makine İmalat İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 www.tbm-cutters.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

550. INNOVATION NORWAY
 www. innovationnorway.no

551. ARSAN KAUÇUK
 arsan Kauçuk Plastik Makina Sanayi ve tic. 
 www. arsankaucuk.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

655  ANADOLU TRAFİK
 Anadolu Trafik Kontrol Sis. Tas. San. Tic. ltd. Şti. 
 www.anadolutrafik.com.tr
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TÜNELCİLİK FUARININ İKİNCİSİ 
İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı (Tunnel Expo Turkey) ile Madencilik Teknolojileri Ekipmanları ve İş Makinaları Fuarı 
(Mining Expo Turkey) 27-29 Ağustos 2015 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde birlikte düzenlendi. Fuarla eş zamanlı olarak 4. 
Tünelcilik Kısa Kursu ile Sürdürülebilir Madencilik Eğitim ve Bilgilendirme Programı da düzenlendi.

HABER-19. Tünelcilik Fuarının İkincisi İstanbul'da Düzenlendi.indd   16 27.12.2015   16:16:41
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Tunnel Expo Turkey organized by Turkish Tunneling Society and Demos Fair Organization was held 
between 27 and 29 August 2015. 104 companies from 15 countries attended to the organization. Fair 
was held in Istanbul Fair Center and companies represented their products, technologies and services. 

A Short Course on Tunneling was also held during the expo by attendance of the 222 professionals. 
In the course, professionals all around the world gave lectures about tunnel design, mechanized 
excavation, conventional tunneling and encountered problems. 

Robbins and Terratec companies represented their knowledge on TBM technologies on the 
TBM day held at the last day of the expo.

First tunnel expo turkey attracted great attention 

HABER-19. Tünelcilik Fuarının İkincisi İstanbul'da Düzenlendi.indd   17 27.12.2015   16:16:42



Tünelcilik Derneği; Türkiye’nin 
tünelcilik ile ilgili ilk ve tek fuarı 
olan 1. Tünel Yapım Teknolojileri 

ve Ekipmanları Fuarı’nı (1st Tunnel Expo 
TurkeyTM) Demos Fuarcılık ile birlikte 
geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirmişti. 
Tünelcilik Derneği olarak bu sene 2. Tünel 
Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nı 
(2nd Tunnel Expo Turkey) Demos ile birlikte 
27-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında 
yine İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenledi. 

Bu yıl yine ilk kez tünelcilik fuarıyla 
birlikte Türkiye Madenciler Derneği’nin 
desteğiyle madencilik fuarı “Mining Expo 
Turkey” de düzenledi. Türkiye’de son 
dönemde yaşanan maden kazaları sonrası 
güvenliğine daha fazla önem atfedilen 
madenciliğe ilişkin düzenlenen Mining 
Expo Turkey’de madenler, maden çıkarma, 
işleme, işletme, iş ve işletme güvenliği 
konularındaki firmalar ürünlerini 
sergilediler.

Uluslararası Tünelcilik Birliği’ne 
(International Tunneling Association – 
ITA) üye ülke temsilcilerinin de davetli 
olduğu fuara 89 yerli ve 15 yabancı firma 
katıldı. Bu sene özel olarak ITA üyesi 
70 ülkenin ikişer temsilcisi etkinliklere 
davet edildi. Fuarın açılışında Tünelcilik 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuh Bilgin 
ve Türkiye Madencilik Derneği Başkanı 
Atılgan Sökmen birer konuşma yaptılar ve 
diğer konuklarla birlikle açılış kurdelesini 
kestiler.

24 ülkeden ulusal ve uluslararası 104 
katılımcı firmanın iştirak ettiği dev fuarda 
Dünya’nın  önde gelen firmaları 3 gün 
boyunca ürün, teknoloji ve hizmetlerini 
tanıtmak üzere  ziyaretçilerle buluştu. 
Fuar katılım gösteren ülkeler; Almanya, 
Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, 
Avusturya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, 
Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, 
İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Kanada, 
Kazakistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, 
Suudi Arabistan, Özbekistan, Yunanistan.

9 ve 10 No’lu salonlarda gerçekleştirilen 
fuarda TBM (Tünel Açma Makineleri), yapı 
kimyasalları, havalandırma, iş makineleri, 
patlatma, tasarım, mühendislik, proje, 
müşavirlik, müteahhitlik, aydınlatma, 
ölçme sistemleri gibi sektörde faaliyet 
gösteren yerli ve yabancı birçok şirket bu 
organizasyonda yerlerini aldılar.
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Tünelcilik kısa kursuyla birlikte Madencilik 
Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 
ve Madencilik - Çevre ana başlıkları 
altında Sürdürülebilir Madencilik Eğitim 
ve Bilgilendirme Programı da düzenlendi.

Tünelcilik Derneği tarafından fuarla 
birlikte eş zamanlı olarak aynı tarihlerde 
ve aynı yerde düzenlen 4. Tünelcilik 
Kısa Kursu da yoğun ilgiyle takip 
edildi. Tünelcilik Derneği; Tünelcilik 
Kısa Kursu’na sektörün en iyilerini ve 
dinleyicilere en faydalı olabilecek seçkin 
kişileri konuşmacı olarak davet etmeye 
devam ediyor. Yaklaşık 30 yerli ve yabancı 
uzman konuşmacının yeraldığı kısa kursa 
üç gün boyunca 222 profesyonel dinleyici 
iştirak etti. Kursta sert kayadan yumuşak 
zemine kadar değişen her türlü jeolojik 
koşullarda şehirlerde ve kırsal alanlarda 
uygulanabilen mekanize ve klasik tünel-
maden galerileri kazı ve inşa yöntemleri 
ile ilgili tasarımdan uygulamaya kadar 
değişen, mega-projelerin de tanıtıldığı 
ve tünelciliğin tüm alanlarını kapsayan 
benzeri konular, değişik ulusal ve 
uluslararası uzman kişiler tarafından 
anlatıldı. Bu seneki kursa kendi alanlarında 
dünya çapında lider konumdaki 3 önemli 
isim özel olarak davet edildiler. Dr. Nick 
Barton, Dr. Levent Özdemir ve Dr. Güner 
Gürtunca dünya çapındaki deneyimlerini 
ve güncel bilgilerini dinleyicilerle 
paylaştılar. Buna istinaden tünelcilik ve 

madencilik alanında yaşamları boyunca 
yaptıkları çok değerli katkılardan dolayı 
kendilerine Tünelcilik Derneği tarafından 
madalyalar takdim edildi. Etkinliğin ikinci 
gününde ITA üye ülkelerin temsilcilerin 
ve özel davetliler için Boğaz’da bir tekne 
turu düzenlendi. Yine özel davetlilerin 
onuruna Tünelcilik Derneği tarafından 
akşam yemeği verildi.

Bu etkinliklerin haricinde organizsayonun 
son günü olan 29 Ağustos günü TBM 

Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik  
çerçevesinde dünyanın önde gelen TBM 
üreticilerinden Robbins ve Terratec 
firmaları TBM teknolojileri hakkında fuar 
katılımcılarına konferans verdiler.

Tünelcilik Derneği’nin 3. Kuruluş Yılı 
nedeniyle 29 Ağustos tarihinde dernek 
üyeleri, fuar katılımcıları ve ziyaretçileri 
ile birlikte bir de kutlama yapıldı. Coşkulu 
geçen kutlamayla birlikte doğum günü 
pastası kesildi. 
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13,66 m çapındakı TBM kesici kafasının Boğaz’ın 
Avrupa tarafından çıktıktan hemen sonraki hali. 
Kesici kafa üzerinde 6 adet kol üzerine yerleştirilmiş 
değiştirilebilen disk keskiler ve sıyırıcılar.

EN ZORLU TBM ÇIKIŞI

When attacking great challenges 
in tunnel construction no one 
ever did before, state-of-the-art 
technology is one thing. Much 
more decisive is an unshakeable 
pioneering team spirit and trust 
in each other – especially when 
things get really tough. Tunnelling 
crews at the Eurasia Tunnel have 
proven that impressively when 
breaking through in Istanbul on 
August 22, 2015 in the presence of 
Prime Minister Ahmet Davutoğlu, 
Minister of Transport Feridun Bilgin 
and former Minister of Transport 
Lütfi Elvan.

THE ULTIMATE BREAKTHROUGH

YERLİ PROJE-The Ultimate Breakthrough.indd   20 27.12.2015   16:20:32
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Tünel inşasında daha önce kimsenin denemediği zorlu görevler 
üstlenildiği zaman en son teknolojiye ihtiyaç duyulur. Öncülük 
eden takıma, ruhuna ve üyelerine, özellikle işler zora girdiği 

zaman daha çok güvenilmelidir. 22 Ağustos 2015 günü Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin ve eski Ulaştırma Bakanı 
Lütfi Elvan’ın katıldığı törende, Avrasya Tüneli’nde çalışan takımlar bu 
zorlukları aşarak başarıya ulaştılar.

Boğaz Karayolu Geçişi Projesi, Türkiye’nin muhteşem şehri İstanbul’da 
bu hafta içerisinde başarıya ulaştı (kazı çalışmaları bitirildi) ve Dünya’nın 
en büyük ve zorlu tünel kazılarından biri olma özelliğini taşıyor. 13,66 
m çapında, 3,334 km uzunluğunda 11 bar su basıncı altında kırıklı 
çatlaklı kaya ve yumuşak zemin altında bu kazıyı gerçekleştirmek 
eşi benzeri görülmemiş bir başarıdır. Bunu başarabilmek için çalışan 
mühendislerin eşsiz bilgilerine ve ileri seviye TBM teknolojisine 
gereksinim duyulmuştur. 

Hem çalışanlar hem de makine için tünel açma işini zorlaştıran çeşitli 
sorunlarla karşılaşılmıştır. Birçok tünel, bu tüneldeki kadar yüksek 
olmasa da yüksek su basıncı, bloklu, aşındırıcı kayaçlar gibi sorunlarla 
karşılaşır. Yine birçok tünel yumuşak zeminde kazı yapmakta ve bazen 
yumuşak zemin ile sert kaya ortamları arasında geçiş yapmaktadır. 
Bazı tünel kazıları çok büyük çaplarda gerçekleşmektedir. Boğaz geçiş 
tünelinde ise bütün bu sayılan zor koşulların hepsi bir arada bulunuyor. 
Bunların üstüne bir de İstanbul’un hemen güneyinden geçen Marmara 
Fay Hattı’nın sebep olduğu yüksek deprem riski eklenmektedir. İki 
önemli noktada özel sismik bağlantı teknolojisi kullanılmış ve bu 
bağlantı segmentleri Japonya’da üretilmiş ve test edilmiştir. 

Tünel, Karadeniz’i Marmara Denizi’ne ve ötesindeki Akdeniz’e bağlayan 
Boğaz’da bulunuyor. Boğaz sadece şehri ikiye ayırmakla kalmıyor, 
aynı zamanda iki kıtayı, Asya ve Avrupa’yı birbirinden ayırıyor. Yeni yol 
güzergâhı Boğaz’ın güneydoğusunda bulunuyor ve Asya yakasındaki 

22 Ağustos 2015 günü, Herrenknecht tarafından sağlanan TBM’in 16 aylık kazı sonrası Boğaz’dan çıkışı. Törende iyi dileklerde bulunanlar, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
(ortada), Yapı Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Erdem Arıoğlu (sağda) ve Herrenknect Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Dr.-Ing. E.h. Martin Herrenknecht.
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kalabalık nüfusa sahip deniz kıyısı bölgeleri ile Avrupa yakasındaki 
Sultanahmet Cami ve Ayasofya’yı bulunduran tarihi Haliç yarımadası 
arasında kalmaktadır. Bu iki önemli bölge arasında direkt olarak bir 
bağlantı bulunmamaktaydı. 

Şu anda çeşitli noktalar arası ulaşım vapurlar sayesinde yapılırken, 
Boğaz’ın ortasında iki adet de köprü bulunmaktadır. Yoğun saatlerde 
bu iki köprüde ağır trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Yeni tünel ve bağlı 
olduğu 14,6 km uzunluğundaki çevre yolu ile 100 dakika süren yolculuk 
süresi 15 dakikaya düşecektir. Bu bağlantı trafik yükünü azaltırken aynı 
zamanda şehrin ünlü siluetini de bozmayacaktır. Ama bunu yapabilmek 
için çalışmalar boğazın 106 metre altında gerçekleştirilmiştir.

Eski jeolojik zamanlarda Trakya Formasyonu’nda bulunan Boğaz, kum 
ve çamurtaşının ani su baskınlarına maruz kalarak oluşmuştur. Buzul 
dönemde bir kısmı alüvyonlarla doluyken su 62 m derinliğindeydi, bunun 
da 40 metre altında kaya yatağı bulunmaktaydı. Tünel, yüzeydeki deniz 
suyu ile doymuş olan ayrışmış kayaların ve geçirgen çökelti arasında 
ilerlemektedir. Tünel inşasında çalışan YMSK ortak girişimin başındaki 
isimlerden Gert Wittneben, “Bu TBM’in yüksek basınçlar altında hem 
yumuşak hem de sert zeminde ilerlemesi gerektiği anlamına gelir,” 
demiştir. YSMK Ortak Girişimi, lider olarak Türk üstlenici Yapı Merkezi 
İnşaat ve partner olarak da Kore’li bir firma olan SK Engineering & 
Construction ikilisinden meydana gelmektedir. “Bu nedenlerden dolayı 
makina çamur basınçlı (slurry) olarak seçilmiştir”.

Geçirimsiz betonarme segmentler, Yapı Merkezi Prefabrik bölümü 
tarafından üretilmiş olup,  sualtı bölümlerde kullanılmış ve ortalama 70 
megapaskal basınca dayanıklı olarak üretilmişlerdir. 

Herrenknecht tarafından üretilen TBM’in önünde sert kaya keskileri altı 
kola oturtulmuş olup, sıyırıcı ve açıklıklardan pasayı dışarıya almaktadır. 
Seçilen TBM bu şartlara uygun özel olarak tasarlanmıştır. Tabi ki öncelikle 
12 bara kadar çıkabilecek yüksek su basıncına dayanıklı olması bile tek 
başına zorlayıcı bir etmendir. Ardından içerde atmosferik basınca yakın 
bir çalışma ortamı sağlanmalı ve bunu yapmanın en önemli kısmı da 
disk kesicileri değiştirebilmek olmalıdır. Herrenknecht’in baş mühendisi 
Werner Burger, “Atmosferik basınç altında diskleri değiştirebilmek 
için bir sistem geliştirdik.” yorumunda bulundu. Bu tasarımın daha 
önce Hamburg’da da kullanıldığını ama oradakinin bu büyüklükte ve 
derinlikte olmadığını da belirtti. 19 inç (483 mm) çaplı çift ringli diskler 
gövdeleri ile beraber çıkartılıp, iki ile üç saat arasında yenisi takılarak 
değiştirilebilecek halde tasarlanmıştır. Bütün kazı boyunca atmosferik 
basınç altında yaklaşık 500 keski değiştirilmiştir.  

Herrenknecht TBM’in kontrol odasında VMT ismi verilen özel bir izleme 
sistemi ilk defa kullanılmıştır. Disk kesicilerin performansını kontrol eden 
bu sistem keski dönüşü ve sıcaklık gibi önemli değerleri kaydetmektedir. 
Sorunsuz diskler yeşil, sorunlu olanlar ise sarı ve kırmızı renklerde uyarı 
ile gösterilmektedir. Wittneben, “Normalde dönmesi gereken bir disk 
durmuşsa, bu aşınmaya ya da muhtemel bir kırılmaya işaret etmektedir” 
yorumunda bulundu. “Bir ünitenin kırılmış ya da sıkışmış olduğunu 
anlamak, kırılma sonrası metallerin tüm sistem içerisinde dolaşması 
daha büyük bir sorun haline gelip, uğraşılması daha zor ikincil hasarların 
önlenmesi için oldukça önemlidir.” Birkaç sorundan sonra, sistem disk 
keski performans artırımı için oldukça işe yaradığını göstermiştir. Sistem, 
aşınmayı algılayan içinden basınçlı bir hidrolik sıvının geçtiği farklı bir 
pim sistemi ile beraber çalışır. Disk çok aşınırsa, pimin ucun da aşınır 
ve hidrolik sıvı sistemden kaçar, basınç düşüşünü fark eden dedektörler 
kullanıcıyı uyarır. 

Ağırlığı 1 tonu bulabilen disk keski ve keski tutucu sistemini değiştirmek 
için TBM içinde taşıma ve kaldırma aletleri de bulunan özel bir 
demiryolu mevcuttur. Aynı ray sistemi, TBM kazı odasına basınçlı bir 

ortamda bir giriş / dalış yapılması gerektiğinde, dalış yapacakların 
vücut basınçlarının ayarlandığı basınç ayar odasının taşınmasında da 
kullanılmaktadır. Basınç ayar odası, yolun sonundaki makas platform ile 
ulaşılabilen kazı odası ile atmosferik tünel içini ayıran metal duvarın üst 
kısmında yer alan özel bir vakum kilidi içinde bulunur. Dalgıçlar burayı 
bir dalış sonrası çalışmaları bittikten sonra yüzeye dönmek ve vücut 
basınçlarını düşürmek (atmosferik ortama uyumlu hale getirmek) için 
3 haftaya kadar ulaşabilecek süre boyunca kullanırlar. Burger, “TBM ana 
yatağının (main bearing) olduğu bölgeye girişi sağlayan özel bir merkez 
kilidi (basınç odası) de barındırmaktadır.” açıklamasında bulunmuştur. Bu 
kilitler özel durumlarda tamir ve müdahale girişimlerinde bulunmayı 
imkansızdan imkanlı hale çevirmektedirler. Makinenin durduğu herhangi 
bir durumda suyun 106 m altında makineye dışarıdan girmek başka 
türlü imkânsız olurdu. Dalgıç takımı tarafından basınç adaları birkaç 
defa kullanılmıştır. 

Makinedeki diğer özellikler önündeki grill bars (ızgara) olarak 
adlandırılan yapılardır. Trakya Formasyonu’ndan gelen bloklu kayaçların 
ön taraftan kazı odasına girerek tıkanıklık yapmasını önlemek amacıyla 
yapılmışlardır. İri kaya parçaları, TBM’in parçalayarak küçültme işi bitene 
kadar makinenin ön tarafında tutulup, mazgallardan geçerek çeneli 
kırıcıya ulaştırılıp, sonra da çamur hattı vasıtası ile yeryüzüne taşınırlar. 
Alman Herrenknech AG CEO’su Dr.-Ing. E.h. Martin Herrenknecht , “Bu 
mihenk taşı niteliğindeki projenin önemli bir parçasında görev aldığımız 
için gurur duyuyoruz.” yorumunda bulunmuştur. “Ama ileri teknoloji 
kullanmak bu yapbozun sadece bir parçasıdır. Tamamlanmasında emeği 
geçen, muhteşem bir irade ve takım gücü sergilemiş olan herkese 
teşekkür ederim.” diye de eklemiştir. Yapı Merkezi’nin Başkanı Başar 
Arıoğlu, Boğaz altına yapılan bu tünelin bir mühendislik şaheseri 
olduğunun altına çizmiştir. 22 Ağustos 2015’teki törende, “Büyük 
zorluklara rağmen, bu bize her adımda medyan okuyan yolu başarıyla 
bitirdik.” diyerek projeyi yorumlamıştır. “Kazı işini bitirmiş olmamız benim 
için gerçekleşmiş olan bir hayaldir.” 

Makine Bilgileri
• Makine tipi : 1 x Çamur basınçlı
• Kazı çapı : 13710 mm
• Kalkan çapı : 13660 mm
• Kazı Gücü : 4900 kW
• Tork  : 23290 kNm
• Toplam makine uzunluğu: 120 m
• Toplam makine ağırlığı: 3300 t

Makine Özellikleri
• Ulaşılabilen kesici diskler ve atmosferik koşullarda keski değişimi 
sağlayan özel hava kilit sistemi 
• geçici olarak kurulumu yapılabilen ana yatağa basınçlı hava 
ortamında giriş sağlayan merkezde bulunan hava kilidi veya basınç 
altında çalışmakta olan kazı odasına geçiş için kullanılabilecek transfer 
merkezi 

Proje Bilgileri
İşveren: Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı 
ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) 
Yüklenici: Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. (Lider) ve SK Engineering & 
Construction Co. Ltd Girişim Ortaklığı
Uygulama: Yol
Kazı Uzunluğu: 3340 m
Jeoloji: Heterojen zemin, %70 Trakya Formasyonu (çamurtaşı, kumtaşı, 
volkanik kaya ve sağlam kayaç) ve %20 deniz tortusu (kil, silt, kum, çakıl 
ve iri kaya blokları) 
Maksimum su basıncı: 11 bar 
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Çamur basınçlı Herrenknecht TBM S-762 (Ø 13.66 m) Almanya’da 
kurulumu yapılmış ve Herrenknecht AG tesislerinde test 
edilmiştir. Atmosferik koşullar altında güvenli şekilde keskilerin 
değiştirilmesi için yenilikler yapılmıştır. Özel hava kilit sistemleri 
11 bar basınca kadar kullanılabilmektedir.
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Teknik zorluklar 3,34 kilometre uzunluğunda 
Avrasya Tünel’ini dünyadaki en zorlu tünel 
projeleri arasına sokmuştur. Katılan her proje 
partnerinin işbirliği sayesinde tünel kazı 
işlemleri plana bağlı kalarak 22 Ağustos 2015 
günü bitmiştir.
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106 metre derinliğinde, Boğaz’ın altında 
Avrupa’ya doğru gidecek olan Avrasya Tüneli’nin 
Asya tarafındaki tünel girişi. Genel olarak 
tünelin eğimi % 5 civarındadır.
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TBM, Anadolu’yu birleştiren ve oradan devam ederek Avrupa’ya doğru fetihlerde bulunan Osmanlı’yı 1389 ile 1402 yöneten Padişah Yıldırım’ın anısına Yıldırım 
ismini almıştır.

Yapı Merkezi ArGe Başkanı, Prof.Dr. Müh. Ergin Arıoğlu, TBM ve tünel kazısı için tasarım ve araştırma işlerini çok dikkatlice yürütmüştür. “En önemli ölçümlerden 
birisi olan tork ölçümleri, bize depreme dayanaklılık için seçtiğimiz sismik bağlantı yerlerinin doğru seçilmiş olduğunu göstermiştir” sözlerini dile getirmiştir.
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Buca Metrosu’nun Proje İhalesİ İçİn 
5 FİrMa Yarıştı 

• Geodata Engineering S.P.A 3.490.000,00 
TL (Üç milyon dört yüz doksan bin TL), 
• Altınok Müşavir Mühendislik Taahhüt 
Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 2.945.000,00 TL  
(iki milyon dokuz yüz kırk beş bin TL).

İhale kapsamında Üçyol İstasyonu-
Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe 
Kampüsü-Buca Koop. arasındaki toplam 
9,5 kilometrelik güzergahın uygulama 
projeleri, ihale dokümanları, ÇED 
raporu, ulaşım etüdü, fizibilite raporu 
ve zemin etütleri ile depo sahası ve 
binası hazırlanmasına ait danışmanlık 
hizmetleri gerçekleştirilecek. Kesinleşen 
kararın kazanan firmaya tebliğ 
edilmesinin ardından, yasal ihale süreci  
tamamlanır tamamlanmaz yer teslimi 
yapılarak işlere başlanacak ve tüm 
çalışma 12 ayda tamamlanacak. Projelerin 

elde edilmesinin ardından Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt 
Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve 
Kalkınma Bakanlığı’ndan izin alınarak 
yapım ihalesine çıkılacak.

Buca Metrosu’ndaki toplam 9,5 kilometrelik 
güzergah Üçyol’dan itibaren Halide Edip 
Adıvar Caddesi’ni takip edecek. Mehmet 
Akif Caddesi’ni izleyerek Şirinyer Kavşağı, 
Buca Belediyesi önü, Hasanağa Bahçesi 
yanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe 
Kampüsü  ve son istasyon olarak da 
Buca Koop bölgesine uzanacak. 8 adet 
istasyonun yer alacağı Buca hattının derin 
tünel olarak yapılması planlanıyor. Bu 
hatta yolculuk süresi  yaklaşık 20 dakika 
olacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca 
Metrosu için yaptığı proje ihalesinde 
ikinci aşamaya geldi. Geçtiğimiz 

Ağustos ayında yapılan ihalenin ilk 
aşamasında ön yeterlilik alan 5 firma, 
mali tekliflerini verdi. İhale komisyonunun 
değerlendirmesini sürdürdüğü bildirildi.

4 milyon TL yaklaşık maliyeti olan ihalede  
firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

• Prota Mühendislik Proje Danışmanlık 
Hizmetleri A.Ş 2.801.991,00 TL (iki milyon 
sekiz yüz bin dokuz yüz doksan bir TL),  
• Net Engineering S.P.A. 6.183.916,48 TL 
(Altı milyon yüz seksen üç bin dokuz yüz 
on altı TL), 
• Erka-As Proje Ve Araştırma İnş. Tur. Ve 
Tic. Ltd. Şti 2.845.000,00 TL (İki milyon 
sekiz yüz kırk beş bin TL), 

Izmir Metropolitan Municipality reached the second stage for Buca metro line. At the first 
stage 5 companies are pre-qualified and this time they gave their offer to the committee. 
Tender committee is still working on the evaluation. 

5 companies joined for Buca metro line project tender 

Kaynak: www.izmir.bel.tr
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Londra’nın JeoLoJisi Yerin 150 metre 
aLtında Korunma aLtında

Crossrail projesi Geoteknik dalı başkanı Mike Black “Zemin ve kaya 
karotları bize Crossrail projesinde yeraltı koşullarının detaylı resimi 
görebilmemizi sağladı ve bu çalışmadan elde edilen bilgiler aynı 
zamanda ileride gerçekleşecek olan projelerde de kullanılabilir” 
sözlerini dile getirdi. 
 
Bulundukları yerden ayrıldıktan sonra, zemin ve kaya örnekleri 
nem kaybederek yavaşça bozunmaya başlamaktadır. DeepStore’da 
korunan karotlar yerin 150 metre altında belirli bir nem seviyesinde 
ve 15 derece bir sıcaklıkta muhafaza edilmektedir. Bu sayede sıcaklık 
kontrollü bir antrepoya ihtiyaç duymadan bozunma önlenmektedir. 
 
1992 yılında başlayan bu çalışma sayesinde 2009 yılında başlayan 
Crossrail çalışmalarından önce 1400 adet sondajdan elde edilen ve 
crossrail güzergahı üzerinde mevcut 70 metre derinliğe ulaşan zemin 
ve kaya örneklerinden kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. 
 
Herbir karot detaylıca incelenip test edildikten sonra Crossrail 
Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) işlenmiştir. Bu çalışma sayesinde 
Crossrail tünellerinin, giriş yapılarının ve şaftlarının tasarımları 
başarılı bir ölçüde yapılabilecek olup, tünel ve istasyon kazılarının 
etrafındaki bina ve altyapı birimlerine en az hasar verecek şekilde 
inşa edilmesi amaçlanmıştır. 
 
Büyüleci bir yeraltı açıklığı olan DeepStore Birleşik Krallık’ta bulunan tuz 
madeninden milyonlarca ton tuzun çıkartılması sonrasında meydana 
gelmiştir. Şu an ise DeepStore 1.8 milyon metre kare büyüklüğünde bir 
depo alanı olup, 700 futbol sahası büyüklüğündedir. . 

Avrupa’nın en büyük yeraltı projesi olan Crossrail, Birleşik 
Krallığın en önemli yeraltı kaynaklarından biri olan Cheshire’da 
bulunan en büyük tuz madeninde doğal ve iklim kontrollü bir 

alanda Londra şehrinin altından çıkarılan binlerce kaya ve zemin 
karotlarını saklamaktadır. 
 
Winsford DeepStore’da bulunan zemin ve kaya karotları içerisinde 
Londra kili, Lambeth grubuna ait kum ve kil örneklerini ve Thanet kum 
ile tebeşir taşı örneklerini içermektedir. Genel olarak bakıldığı zaman 
Londra’nın 35 milyon yılda şekillenen jeolojik aktivitesi görülebilir. En 
yaşlı Crossrail karotunun 80 milyon yaşında olduğu saptanmıştır. 

Crossrail, Europe’s largest infrastructure 
project, is using one of the UK’s unique 
underground spaces – a natural, climate 
controlled storage facility at the UK’s 
largest salt mine in Cheshire, to store 
thousands of soil and rock cores from 
beneath London.

LONDON’S GEOLOGY 
PRESERVED 150 METRES 
UNDERGROUND
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Makina Robbins tarafından geliştirilen fabrikada kurulum yerine sahada ilk kurulum (OFTA) yöntemi ile araziye getirilmiş ve bu sayede hem ekonomik olarak hem 
de zaman olarak oldukça fazla fayda sağlanmıştır.
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RobbIns CRossoveR Tünel AçmA 
Makinaları Yeni Bölgesinde

On August 10, 2015, North America’s first Robbins 
Crossover TBM was launched for the Túnel 
Emisor Poniente II (TEP II) Project in Mexico City, 
a complex wastewater scheme for joint venture 
contractor ALDESA/PROACON/RECSA.  Assembled 
onsite using OFTA (Onsite First Time Assembly), 
the 8.7 m (28.5 ft) dual-mode type machine is an 
XRE TBM, and part of the new Robbins Crossover 
TBM series. The XRE TBM is capable of “crossing 
over” (X) between two modes, rock (R) and EPB 
(E), and its fine-tuned design represents a new 
generation of Crossover machines.

ROBBINS CROSSOVER TBMS IN 
NEW TERRITORY
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Kuzey Amerika’nın ilk Crossover 
Robbins TBM’i Meksiko şehrinde 
gerçekleşen Túnel Emisor Poniente 

II (TEP II) Projesi kapsamında karmaşık 
bir atıksu uygulaması için yüklenici 
ALDESA/PROACON/RECSA ortak girişimi 
tarafından kullanılmaya başlanmıştır. İlk 
kurulumu yerinde (sahada) yapılan 8,7 
metre çapında çift modlu bu makina XRE 
modeli olup, Kaya (R) ve Pasa Basınçlı (E) 
modda geçiş (X) sağlamaktadır. Yapılan 
ince tasarımı Crossover jenerasyonu 
makinalarını temsil etmektedir. 

Değişken jeolojik koşullar yüklenicinin 
Robbins Crossover TBM seçimini zorunlu 
hale getirmiştir. 5,9 km uzunluğundaki 
tünel güzergahı, oldukça sağlamdan 
ayrışmışa kadar değişen volkanik kaya, 
gevşek kum ve killeri içermektedir. 
Standart TBM’ler bu tarz jeolojik koşullar 
altında verimli bir şekilde çalışamazken, 
Crossover TBM’ler karmaşık zemin 
için özel olarak üretilmiş makinalardır. 
Aşındırıcı zeminde daha verimli kazı 
çalışmaları için tek yönlü kesicikafa 
tasarımı ve çoklu hız sağlayabilen 
şanzıman sistemi bulunmaktadır. Özel 
olarak geliştirilmiş olan şanzıman / 
vites sistemi sayesinde fay zonları ve 
yumuşak zeminlerde düşük RPM değerleri 
ile ilave tork sağlanabilirken, kaya 

Kuzey Amerika’nın 8,7 metre çapındaki ilk Crossover TBM’i Túnel Emisor Poniente II projesinde 10 Ağustos 2015 tarihinde kazıya başlarken

kazısı esnasında gereken yüksek RPM 
değerleri de sağlanabilmektedir. TEP II 
projesinde kullanılacak olan makinanın 
tasarımı Robbins firmasının Türkiye’de 
gerçekleştirdiği Kargı Kızılırmak 
Hidroelektrik santrali projesinden 
elde edilen deneyimler doğrultusunda 
yapılmıştır. Bu proje için Robbins belirtilen 
jeolojik koşulların kırıklı çatlaklı sert kaya 
olması nedeniyle, 9,84 metre çapında 
çift kalkanlı bir TBM kullanılmasını 
önermiştir. 80 metre kazının ardından 
jeolojik koşullar bloklu kaya yapısı, kum, 
kil ve su içeren zonlar olarak kendini 
göstermeye başlamıştır. Makinanın kazıya 
devam edebilmesi için birkaç adet ara 
tünele ihtiyaç duyulmuş ve makinada 
büyük çaplı revizyonlar yapılmıştır.

Revizyonlar, amaca yönelik olarak zemini 
iyileştirmek ve kazıyı hızlandırmak için 
üretilen ön delgi sistemi ve yönlendirme 
sistemi, değişen jeolojik koşullara göre 
tork ve RPM’nin ayarlanmasını sağlayan 
bir şanzıman sistemi ile baskı kuvvetini 
iki katına çıkartabilmek için kısa stroklu 
itme silindirlerinin ilavesini içermektedir. 
Yapılan revizyonlardan sonra, karmaşık 
jeolojik koşullar altında ilerme miktarı 
oldukça yükselmiş ve aylık 723 metre 
kazı hızına ulaşılmıştır. Revizyonların 
gösterdiği deneyimler doğrultusunda 

Crossover XRE (Kaya/EPB) TBM’i 
geliştirilmiştir. 

Yüklenici firmanın TEP II projesinde 
kullandığı makinanın kaya kazısında 
kullanılabilen ve aynı zamanda Pasa 
Basınçlı özelliğe sahip  becerilerinden 
oldukça memnun olduğunu Üretim Müdürü 
Sebastián Gallego Murillo şu şekilde dile 
getirmiştir. “Benim için bu makinanın 
en iyi tasarlanan kısmı kesicikafasıdır. 
Bunlarla birlikte tünelcilik faaliyetinin 
en zorlu kısmını son kısımda bekliyoruz. 
Bu kısımda makinayı Pasa Basınçlı 
modda kullanacağımızı düşünmekteyiz. 
Bu nedenle keskilerimizi değiştirerek 
kesicikafada revizyonlara gitmeliyiz.”

Şu an karşılaşılan zorluluklar projenin 
hizmet edeceği amacın yanında oldukça 
küçük kalmaktadır. Gallego sözlerine şu 
şekilde devam etti “Bu tünel sayesinde 
Meksiko şehrinin batı ve kuzeybatı 
bölgelerinde sel riski azalacak ve 
atıksu kapasitesi artacaktır. Bu proje 2,1 
milyon bireyin yaşadığı üç belediyeye 
hizmet vermeyi amaçlamaktadır.” Yirmi 
yıllık süre çerçevesinde TEP II tüneli 
Tlanepantla, Atizapan de Zaragoza ve 
Cuautitlan Izacalli belediyelerinde yağış 
sezonunda yaklaşık 2 metreye ulaşan 
sel baskınlarının ortadan kaldırılması 
planlanmaktadır.  
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Plant assembly of the world’s first Variable Density tunnel boring machines (TBMs) at Herrenknecht in Schwanau.

Kuala Lumpur’s karst soil riddled with fissures 
and crevices is a real challenge for tunnel 
builders. Herrenknecht, the global market leader in 
mechanized tunnelling technology, developed for 
Klang Valley MRT Project in Malaysia´s capital in 
collaboration with MMC-Gamuda Joint Venture a 
new type of machine. The Variable Density tunnel 
boring machine can be operated in four different 
tunnelling modes and thus perfectly adapted to 
the different conditions. After nearly two years of 
tunnelling, in mid-April 2015, 9.5 kilometers of 
tunnel were completed and the new technology 
had proven itself.

VARIABLE DENSITY TECHNOLOGY: 
GAME CHANGER FOR KUALA LUMPUR

Kuala Lumpur jeolojisinin sahip olduğu karstik boşluklu 
kırıklı çatlaklı zemin yapısı tünelciler için oldukça zorlu 
şartlar oluşturmaktadır. Mekanize tünelcilik teknolojisinin 

dünya lideri Herrenknecht, Malezya’nın başkentinde gerçekleşen 
Klang Valley MRT projesi için yeni bir tür makina üretti. Değişen 
yoğunluklu tünel açma makinası dört farklı modda çalışabilir 
ve farklı durumlara hızlıca adaptasyon sağlayabilmektedir. 
Nisan 2015 ortasından itibaren yaklaşık iki yıl yürütülen kazı 
çalışmalarının ardından projede 9,5 km kazı yapılmış ve bu yeni 
teknoloji kendini kanıtlamıştır. Kazının tamamlanması Kuala 
Lumpur metrosu ve yumuşak zeminde mekanize tünelciliğin 
gelişmesi için oldukça önemli bir adım olarak gösterilmektedir. 

Yedi milyon nüfusu ile Kuala Lumpur çok yoğun bir trafik 
problemine sahip bir başkenttir. En kalabalık saatlerde yerli 
halk ve turistler trafikte saatlerini harcamaktadır. Tıkanıklığın 
giderilmesi için toplu taşıma sistemi genişletilmektedir. 
Klang Valley Hızlı Taşıma Sistemi (MRT) projesi adı altında 
üç adet yeni metro hattı yeraltı ve yerüstünde olacak şekilde 
tasarlanmıştır.
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Değişen Yoğunluk Teknolojisi: kuala lumpur 
projesi için ezber bozan bir çalışma

ULUSLARARASI PROJE-VARİABLE DENSİTY TECHNOLOGY.indd   38 27.12.2015   16:52:20



ULUSLARARASI PROJE-VARİABLE DENSİTY TECHNOLOGY.indd   39 27.12.2015   16:52:22



Herrenknecht S-774 TBM’in kurulumu Cochrane başlatma şaftında yapılmıştır. 

Metro hattı inşası 51 kilometre 
uzunluğunda Sungai Buloh Kajang hattı 
ile başlamıştır. Hat kuzeyde Sungai Buloh 
bölgesinden güneydeki Kajang bölgesine 
kadar uzanmaktadır. Metro hattının büyük 
bir kısmı yerüstünde olmasına rağmen 9,5 
km uzunluğundaki şehir merkezi kısmı iki 
adet hat tüneli ile geçilmiştir. 

İnşaat aşamasında karşılaşılan en zorlu 
şartları çok karmaşık bir jeolojik yapı 
oluşturmaktadır. Genel olarak jeolojinin 
boşluklu karstik yapıda olması ve bunun 
kırıklı çatlaklı bir yapı ile desteklenmesi 
kazıyı oldukça olumsuz etkilemiştir. 
Tünelcilik çalışmalarında zemin içerisinde 
bulunan yeraltı suyu zemin yapısını çeşitli 
formlara getirmekteydi. Aynada kullanılan 
sıvı destek sistemi kolayca zeminin 
sahip olduğu çatlakların içerisinde 
kaybolmakta ve bu da tünel içerisindeki 
ve yeryüzündeki oturmaları attırmaktaydı. 

Herrenknecht Değişen yoğunluklu S-774 
makinası ile 11 Nisan 2015 tarihinde 
Kuala Lumpur için yapılan ilk metro 
hattının kazısını tamamlarken

Projenin bu kısmının kazısı için 
Herrenknecht ve MMC-Gamuda Ortak 
girişimi mühendisleri Schwanau 
tesislerinde Değişen Yoğunluklu 
özelliğine sahip bir tünel açma 
makinasını geliştirdiler. Çoklu mod tünel 
açma makinalarının ileri bir seviyesi 
olan bu makinada pasa basınçlı (EPB) 
ve çamur basınçlı (Slurry) kazı modları 
bulunmaktadır. Ayna destek basıncını 
sağlayan bentonitin zemin içerisinde 
kaybolmasını önlemek için yoğunluk 
arttırma özelliği bulunmaktadır. Bu 
özellikler doğrultusunda makina dört ayrı 
kazı modunda çalışabilmektedir (özellikler 
için makina verilerine bakabilirsiniz).
Herrenknecht proje için altı adet Değişen 
Yoğunluklu ve iki adet Pasa Basınçlı 
özelliğine sahip makina tahsis etmiştir. 
Bu yenilik 2014 yılında Londra’da 
düzenlenen Uluslararası Tünelcilik ve 
Yeraltı Çalışmaları Derneğinin verdiği 
yılın teknik buluşu ödülünü alarak 
uluslararası bir üne ulaşmıştır. 

Makinanın Oluşturduğu Farklılıklar
21 Nisan tarihinde işveren Mass Rapid 

Corporation Sdn Bhd (MRT Corp) ilk hattın 
tamamlanmasını kutladı. Törenin yıldızı 
ise Herrenknecht S-774 (6,62 metre çap) 
TBM olmuştur. Dünya’nın ilk Değişen 
Yoğunluklu TBM’i Mayıs 2013 ayında 
Malezya Başbakanı Datuk Seri Najib Tun 
Razak eşliğinde kazıya başlatılmıştır. 
Başlangıcından 1 kilometre sonrasına 
kadar karstik boşluklu Kuala Lumpur 
kireçtaşında kazı yapmıştır. 

Makina ilk etapta kazıya çamur 
basınçlı modda başlamıştır ve ilk 100 
metrenin ardından yeni bir mod olan 
yoğun destek sıvısı moduna geçmiştir. 
Cochrane başlatma şaftından Pasar 
Rakyat istasyonuna kadar olan kazının 
üstesinden oldukça rahat gelmiştir. Şaft 
kazısı sırasında karşılaşılan zorluklardan 
yola çıkarak planlanan bir sonraki 
aşama için değişen yoğunluklu TBM 
kullanılmamıştır. Onun yerine S-774 
bir önceki planlanan istasyona doğru 
kazıya devam etmiş ve bir sonraki 
aşamanın kazısını gerçekleştirmiştir. Üç 
kilometreden uzun bir kısım boyunca 
makina Kenny Hill formasyonundan çıkıp, 

40 Uluslar arası Proje – Global Project40 Uluslar arası Proje – Global Project

Eylül - Ekim 2015 .  www.tunelder.org.tr

ULUSLARARASI PROJE-VARİABLE DENSİTY TECHNOLOGY.indd   40 27.12.2015   16:52:22



kireçtaşında kazı yapmaya başlamıştır. 
Bukit Bintang istasyonundan Pudu 
şaftına kadar kazı pasa basınçlı modda 
gerçekleşmiştir. Buradan ise planlanan 
pasa basınçlı makina yerine kazıya 
Merdeka istasyonu yönünde devam edip, 
son olarak 11 Nisan tarihinde Pasar Seni 
istasyonuna ulaşmıştır. 

Dünya’nın ilk değişken yoğunluklu 
TBM makinası S-774 toplamda 4,4 km 
tünel kazısını karmaşık jeolojik yapıda 
gerçekleştirmiştir. 

Toplamda yeni nesil tünel açma makinası 
4,4 kilometre boyunca kazısını karmaşık 
bir jeolojide gerçekleştirmiştir. Dört ayrı 
modun gerektiği yerlerde kullanımı ile 
kazı gerçekleştirilmiştir. 

MRT Corp Proje Müdürü Dato´ Sri Shahril 
Mokhtar “Bu tünelcilik çalışmasının 
başarı ile tamamlanması MRT projesi ve 

bizim mühendislerimiz için bir dönüm 
noktası olmaktadır. Aynı zamanda değişen 
yoğunluklu tünel açma makinası kendini 
kanıtlamıştır” sözlerini dile getirdi. 

Her Çeşit Yumuşak Zemin Tünelciliği İçin 
Evrensel Bir Çözüm

Herrenknecht S-774 TBM’in kurulumu 
Cochrane başlatma şaftında yapılmıştır. 
Buradan kazıya başlayan makina 
toplamda 4,4 km boyunca kazıyı 
Kuala Lumpur merkezine doğru 
gerçekleştirmiştir. Bu kazının yarısı ise 
karstik kireçtaşında değişen yoğunluklu 
modda gerçekleştirilmiştir. Kenny Hill 
formasyonunun bulunduğu kısımda ise 
kazı pasa basınçlı modda yürütülmüştür. 

Kuala Lumpur jeolojik yapısı sert granit 
kaya, Kenny Hill formasyonu olarak bilinen 
daha zayıf bir yapı ve kireçtaşı olmak 
üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Yeni 

metro hattı kazısı ise son iki formasyon 
içerisinde gerçekleşmiştir. 

Herrenknecht ve MMC Gamuda KVMRT 
daha önce çalıştıkları SMART tüneli 
projesinden jeoloji hakkında oldukça 
fazla bilgi edinmişlerdi. Yağmursuyu ve 
yol tüneli kazısı iki adet çamur basınçlı 
Herrenknecht TBM ile 2004 ile 2007 
arasında gerçekleşmişti. Çalışmalar 
başarılı bir şekilde tamamlanırken, şehrin 
jeolojisi hakkında detaylı özellikler 
öğrenilmiştir. SMART tünel güzergahının 
% 90’ı Kuala Lumpur karstik kireçtaşında 
gerçekleşmiş olup, yoğun bir yeraltı suyu 
altında kazı yapılmıştır. Kırıklı çatlaklı yapı 
yeryüzünde çamur sızıntılarına ve çamur 
kayıplarına sebep olmuştur. 

Bu sefer bir önceki çalışmaya ek 
olarak yoğun bir şehiriçi tünelciliği 
bulunmaktadır. Bu ikilemi çözmek için 
yoğun bir destek sistemi geliştirilmiş olup, 

Herrenknecht değişen yoğunluklu S-774 makinası ile 11 Nisan 2015 tarihinde Kuala Lumpur için yapılan ilk metro hattının kazısını tamamlarken.
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bu sayede kazı adımlarının azaltılması 
ve kaldırma kuvvetinin ayarlanması 
ile birlikte daha önceki yöntemlerde 
karşılaşılan kontrolsüz çamur kayıpları 
engellenmeye çalışılmıştır. 

Ortak girişim yüklenicisi olan MMC 
Gamuda KVMRT ile birlikte Herrenknecht 
proje için zemin yapısında yenilik 
yaratacak bir çözüm ile ortaya 
çıkmıştır. Jeolojik duruma bağlı olarak 
değişen yoğunluklu bu TBM çamur 
basınçlı veya pasa basınçlı modda kazı 
yapabilecek özelliğe sahiptir. İki mod 
arası geçiş yapılırken ayna stabilite 
kontrolleri yapılarak basit bir şekilde 
geçilebilirken, büyük çaplı değişiklikler 
gerektirmemektedir. 

Değişen yoğunluklu yeni TBM’de Pasa ve 
çamur basınçlı makinaların avantajları 
birlikte bulunmaktadır ve ayna destek 

basıncını sağlayan yapının yoğunluğu 
değişebilir özelliktedir. 

Bütün modlarda kazısı yapılan pasa 
helezon konveyör yardımı ile basınçlı kazı 
odasının dışına alınmaktadır. EPB modunda 
çalışma yapılırken helezon konveyör 
dönüş hızı ve ilerleme miktarı ayna destek 
basıncının kontrolünü sağlamaktadır. 
Helezon konveyör kazısı yapılan pasayı 
bant konveyöre aktarmaktadır. Çamur 
basınçlı modda ise ayna destek basıncı 
otomatik olarak hava yastığı ile kontrol 
edilmektedir. Bağlantı boruları sayesinde 
kazı odasının ön kısmı ile hava yastığının 
bulunduğu çalışma kısmı bağlamaktadır. 
Hidrolik çamur dolaşımı için helezon 
konveyörün son kısmında bir adet çamur 
oluşturma kutusu bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak, çamur basınçlı modda 
değişen yoğunluk yöntemi ile ayna basıncı 

değiştirilebilmektedir. Ruhr Üniversitesi 
Bochum ile birlikte Herrenknect AG 
kireçtaşı tozu ile yoğunlaştırılmış bir 
karışım elde etmeyi başarmıştır. Daha 
fazla akışkan LDSM (düşük basınçlı 
destek ortamı) ve yoğun HDSM (yüksek 
basınçlı destek ortamı)  arasındaki seçim 
özgürlüğü değişen yoğunluk teknolojisinin 
kullanılabilirliğini oldukça arttırmaktadır. 
Yüksek yoğunluk modu ise çamur ile 
pasa basınç modları arasındaki açığı 
kapatmaktadır. 

Dünya’nın ilk değişen yoğunluklu 
tünel açma makinasının Herrenknecht 
Schwanau’da gerçekleşen tesis kurulumu 

Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu 
başkanı Dr. Martin Herrenknecht “KVMRT 
projesinden ve Herrenknecht’in sahip 
olduğu deneyimlerden yola çıkılarak 
tasarlanan değişen yoğunluklu tünel açma 

Herrenknecht S-776 TBM Passar Rakyat istasyonunda kazıyı tamamlarken (9 Ocak 2014)
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makinası bize zorlu jeolojik şartlarda kazı 
yapma olanağı sağlayacaktır. Değişen 
yoğunluklu TBM tasarımı sadece karstik 
yapılarda değil, daha önce mekanize 
tünelciliğin gerçekleşebileceği aklımızdan 
bile geçmeyen zemin şartlarında da 
çalışabilecek özelliğe sahiptir” sözlerini 
dile getirdi. 

Klang Valley Mass Rapid Transit (MRT) 
Projesi 
Herrenknecht marka S-774 nolu makinanın 
kazıyı tamamlaması ile birlikte tünelcilik 
camiasında büyük bir adım atılmıştır. Aynı 
zamanda mekanize tünelcilikte bir ilk olan 
bu çalışma kendini kanıtlamıştır.

Toplamda Herrenknecht altı adet değişen 
yoğunluklu ve iki adet pasa basınçlı 
tünel açma makinasını KVMRT projesi 
için temin etmiştir. Herrenknecht kalıp 
bölümü ise toplamda 160 adet kalıp 
ile 100000 adet betonarme segment 
üretimini gerçekleştirmiştir. Herrenknecht 
Group aynı zamanda konveyör bant 
sistemleri (H+E), izleme sistemleri (VMT) 
ve çok amaçlı taşıtlar (TechniMetal) da 
sağlamaktadır. 

Mavi hat olarak adlandırılan Sungai 
Buloh-Kajang projesi planlanan üç hattan 
birincisi olup, Klang Valley hızlı taşıma 

sistemi projesinin bir etabıdır. 51 kilometre 
uzunluğunda olan bu hat toplamda 
31 istasyon içermektedir. Şubat 2015 
tarihinden itibaren Kuala Lumpur devleti 
MRT Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya 
isimli ikinci hattı inşa etme kararı almıştır. 
Temmuz ayında ise  MMC-Gamuda KVMRT 
ortak girişimi proje için görevlendirilmiştir. 
Değişen yoğunluk teknolojisi kendisini 
bu proje ile kanıtlamış olup, kullanılacağı 
daha sonraki projeler için bir ön ayak 
oluşturmuştur. 

Makina Bilgileri
6 x Değişen Yoğunluklu Çoklu Mod 
(VDMM) TBM’ler 
• Kalkan çapı: 6620 mm 
• Kesici kafa gücü: 1280 kW 
• Tork: 4239 kNm 
• 4 tünelcilik modu:
   o Mod 1: Pasa basınçlı kapalı mod
   o Mod 2: Ek bentonit destekli kapalı 
pasa basınçlı mod
   o Mod 3: Düşük yoğunluklu çamur 
basınçlı mod (LDSM) 
   o Mod 4: Yüksek yoğunluklu çamur 
basınçlı mod (HDSM) 
2 x Pasa basınçlı (EPB)
• Kalkan çapı: 6620 mm 
• Kesici kafa gücü: 1280 kW 
• Tork: 4239 kNm

Proje Bilgileri
• Uygulama: Metro
• Tünel uzunluğu: 9500 m
• Jeoloji: Kenny Hill Formasyonu & Kuala 
Lumpur karstik kireçtaşı
• İşveren: Mass Rapid Transit Corporation 
Sdn Bhd (MRT Corp)
• Müşteri: MMC Gamuda KVMRT Sdn Bhd 

Değişen yoğunluklu yeni TBM’de Pasa ve çamur basınçlı makinaların avantajları birlikte 
bulunmaktadır ve ayna destek basıncını sağlayan yapının yoğunluğu değişebilir özelliktedir.

 Dünya’nın ilk çoklu yoğunluk makinası S-774 toplamda 4,4 km tünel kazısını karmaşık jeolojik yapıda gerçekleştirmiştir yazıyoruz.
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Yeni Zigana Tüneli’nde Çalışmalar BaşlıYor

eğriBel KaraYolu Tüneli

New Zigana Tunnel located on the ancient silkroad 
will connect East Blacksea to the East Anatolia 
region. General Directorate of Highways tendered 
this project and Cengiz Construction Company was 
granted with 500 million liras budget. Construction 
works are expected to be start at September and 
project will be completed in 3 years. 

New ZigaNa TuNNel will sTarT 
coNsTrucTioN works 

500 milyon liraya mal olan tünelin 3 yıl içerisinde bitirilerek ulaşıma 
açılması bekleniyor. Gümüşhane tarafından Köstere girişinden 
itibaren hafif kavisle başlayan tünel yüzde 3’lük eğimle Trabzon 
tarafından daha yüksek bir kotta çıkacak. 

Yeni Zigana Tüneli’nin tamamlanmasıyla Gümüşhane’nin denize 
uzaklığı 30 dakikaya inecek. Zigana Dağı’ndan geçen taşıt sayısı 
yıllık 1 milyon 200 bini buluyor. Yetkililer, 1 milyon 200 bin araçta 
tüketilen yakıtın yarım saat daha az harcanacağı düşünülürse yeni 
Zigana Tüneli’nin kendisini beş yılda amorti edeceğini aktardı. 

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan tarihi İpek Yolu 
üzerindeki yeni Zigana Tüneli’nin yapımına eylülde başlanacak. 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan yeni 

tünelle ilgili Cengiz İnşaat ve kurum arasında sözleşme imzalanırken 
yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak tünelin 3 yıl içerisinde 
bitirilerek ulaşıma açılması bekleniyor. 

Ovit Tüneli’nden sonra Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak 
Zigana için yer teslimi yapıldı. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki 
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan ve Doğu Karadeniz’i 
Kafk aslar’a, Ortadoğu’ya ve İran’a bağlayan en önemli geçişlerden 
Zigana Dağı’nda yapımı planlanan 12 bin 900 metre uzunluğundaki 
yeni Zigana Tüneli Projesi’nin inşaatına önümüzdeki ay başlanacak. 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan yeni tünelle 
ilgili Cengiz İnşaat ve kurum arasında sözleşme imzalanırken yaklaşık 

Yaklaşık 3 ay önce Giresun’nda temeli atılan Eğribel Tüneli’nde 
çalışmalar sürüyor. Tüneldeki çalışmalar çift yönlü olarak 
ilerlerken tünellerin her birinin uzunluğu 5.900 m, toplam 

11.800 m olacak. Türkiye’nin en uzun tünelleri arasında yer alacak 
Eğribel Tüneli bozkırdan yeşile geçiş kapısı olacak. Türkiye’nin 
en büyük üçüncü, Karadeniz Bölgesi’nin ise ikinci en uzun tüneli 
olarak inşa edilecek tünelle Giresun, İç Anadolu Bölgesine 
bağlanacak.

Giresun’da yapımına bir süre önce başlanan ve 5.900 m 
uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun tünelleri arasında yer alacak 
Eğribel Tüneli, hem iki bölgenin geçiş kapısı olacak hem de yolu 
kullananlara iki farklı iklimi 5 dakika içinde yaşatacak. Dereli 
ile Şebinkarahisar ilçeleri arasında yapılan, 2.200 m rakımlı 
Eğribel Geçidi’ni devre dışı bırakacak tünel, iklimler arası geçiş 
noktasında yer alıyor.

Tünelin bir ucunda Karadeniz’in yeşil çayırları ve ormanları yer 
alırken, diğer ucunda ise karasal iklimin bozkırları bulunuyor. 
Tünel, bu yönüyle, seyahat edenlerin 5 dakikada bozkırdan yeşile, 
yeşilden bozkıra geçişini sağlıyor.

Tünelde çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ağustos 2015 
tarihi itibariyle her iki tüpte 325’er metre olmak üzere 650 metre 
ilerleme sağlandı ve çalışmalar gece gündüz 24 saat esasıyla 
devam ediyor. Giresun merkezden Şebinkarahisar ilçesine 2 
saatlik ulaşım süresi 1 saat 15 dakikaya düşecek. 

Egribel tunnel, designed as double tube with 5900 meters 
length each, will be the gateway from moor to green area. 
After its completion, this project will be the third longest 
tunnel in Turkey and the second in Blacksea Region. The 
project aims to connect city of Giresun to the central 
anatolian region.  

egribel HigHway TuNNel
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Wallasea Island Wild Coast 
project, located eight miles 
north of Southend-on-Sea in 
Essex,  aims to transform 670 
hectares of farmland, an area 
about 2.5 times the size of 
the City of London, back into 
the coastal marshland it once 
was some 400 years ago.

WALLASEA 
ISLAND WILD 
COAST PROJECT 

C rossrail ve RSPB (Kuşları Koruma 
Derneği) ortaklığı ile yürütülen 
çevreci projede oldukça önemli 

adımlar atıldı. Essex Southend-on-Sea 
bölgesinin 13 km (8 mil) kuzeyinde 
bulunan Wallasea Adası doğal yaşam 
projesi ile 670 hektarlık tarım arazisini, 
neredeyse Londra şehrinin 2,5 katı 
büyüklüğünde olan bölgeyi 400 yıl önceki 
haline dönüştürmeyi planlamaktadır. 

Avrupa’nın en büyük yeraltı projesi 
Crossrail çalışmasından elde edilen üç 
milyon ton üzerindeki pasa, adanın bir 
kısmını 1,5 metre yükseltmiş ve vahşi 
yaşamı korumak için ufak çaplı göller 
ile yeni deniz duvarları inşa edilmiştir. 
Geçtiğimiz günlerde projenin “Cell 1” 
isimli deniz duvarları inşası tamamlanmış 
ve bu bataklık arazisindeki çalışmanın 
birinci etabı bitirilmiştir. 

400 yıl önce Essex kıyılarında gelgitler 
ile oluşmuş tuz bataklıkları 30.000 
hektarlık bir araziyi kaplamaktaydı. Şu 
an ise sadece 2.500 hektarlık kısmı 
korunmaktadır. Bu tarz tuz bataklıkları 
oldukça çeşitli bitkiye, omurgasız 
canlılara ve kuşlara ev sahipliği yapmakta 
olup, aynı zamanda yerel toplulukların 
denizden korunmasını sağlamaktadır. 

Wallasea sulak arazi restorasyonu 2006 
yılında adanın kuzey kısmındaki deniz 
duvarlarının bozunması ile başlamıştır. 
2025 yılı itibari ile RSPB Wallasea Adası 
doğal yaşam projesi için 148 hektar 
çamur tabakası, 192 hektar tuz bataklığı 
ve 76 akre sığ tuz gölünü bitirmeyi 
planlamaktadır. 8 mil uzunluğundaki 
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sahil şeridi ile bisiklet yolları sayesinde 
insanların adanın vahşi yaşamını 
yakından izleyebilmesi planlanmaktadır. 

Martin Harper RSPB doğal kaynakları 
koruma yöneticisi “Doğanın krizde 
olduğu zaman geldiğinde Wallasea 
projesi, özel sektör ile kurumlar arasında 
akıllıca yürütülen başarılı bir çalışma 
olarak öne çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“Londra’nın merkezinden elde edilen 
pasanın su taşkınlarına müsait deniz 
seviyesi altındaki bir adaya getirilmesi 
ile ekonomiyi hızlandıracak geniş çaplı 
bir taşıma projesi tamamlamış olup aynı 
zamanda uluslararası düzeyde önemli 
olan doğal yaşam arazisi için önemli bir 
nokta olmaktadır. Devlet dahil her sektör 
bu tarz projelerden istifade etmek için 
doğal yaşam, insan ve ekonomik düzeyde 
fayda sağlayacak çalışmalara yönlenmiş 
bulunmaktadır” sözlerini ekledi. 

Andrew Wolstenholme Crossrail baş 
yöneticisi “Crossrail projesi Avrupa’nın 
en önemli doğal yaşamı koruma 

projelerinden biri olan Wallasea adasının 
gelişmesine katkıda bulunmuştur. RSPB 
ile yürütülen öncü ortaklık sayesinde 
inşaat sektörü ile çevreci grupların 
birlikte iş birliği yapabileceği kanıtlanmış 
ve Crossrail projesinin sürdürülebilir 
stratejisi ortaya konmuştur. Bu geniş 
çaplı sulak arazi çalışması nesiller 
boyunca ekonominin büyümesini 
ve bölgede artan turizm ile yeni iş 
olanakları yaratmasını sağlayacaktır”.

Wallasea Adası tamamlandığında bir 
ilk olarak deniz seviyesinin yükselmesi 
sonucu kıyı şeridindeki doğal yaşamı 
koruma önlemlerinin gerekliliğini 
kanıtlayacaktır.

RSPB bu projesi sayesinde avoset kuşu, 
kızılbacak ve deniz serçesi türlerinin 
sayılarının önemli miktarlara ulaşmasına 
ve yosun kazı, kara karınlı kum kuşu, yaban 
ördeği ve kervan çulluğu sürülerinin 
kış aylarında sayılarının artması 
beklenmektedir. Bunun yanı sıra deniz 
rezenesi, sahil karanfili ve deniz asteri 
türünün canlanması beklenmektedir.

Aynı zamanda RSPB kaşık balığı ve 
uzunbacak gibi yeni olarak kolonize olan 
türler için oldukça uygun bir doğal yaşam 
ortamı oluşturmayı planlamaktadır. 
Essex bölgesinde bulunan bu kıyı şeridi 
ülkenin en önemli beş sulak alanından 
biri olup, ulusal ve Avrupa kanunları 
tarafından korunmaktadır. 

Crossrail projesinin tünelleri, istasyonları 
ve şaft kazılarından elde edilen 
pasanın yüzde 98’i geri dönüştürülmüş 
ve bunun yarısı ise Wallasea adasına 
gönderilmiştir. Wallasea adasına en 
yüksek gönderimin yapıldığı günde 6 
adet gemi yaklaşık 8000 ton malzeme 
aktarmıştır. Şu ana kadar toplamda 2400 
gemi malzeme taşınmış olup, bu sayede 
150000 kamyonun yollarda taşıma 
yapması engellenmiştir. 

RSPB planlanan çalışmanın 
tamamlanabilmesi için toplamda 10 
milyon ton pasaya ihtiyaç duymaktadır. 
Şu an hala 7 milyon ton malzemeyi 
tedarik edebilecek iş ortakları aramaya 
devam etmektedirler. 
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İSKİ BÜYÜK ÇEVRE YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

2 bin mm çapında, 1.688 m uzunluğunda 
yapılan ve 681 bin nüfusa hizmet edecek 
olan Silivri Atıksu Tüneli, Silivri’nin bir 
bölümünün atıksularını, yapımına devam 
edilen Silivri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne aktaracak.

Öte yandan Büyükçekmece ve Silivri’nin 
bir kısmının atıksularını toplayarak, Silivri 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne 
ulaştıracak olan atıksu hatlarının da 
inşaat çalışmaları sona erdi. Çalışmalar 
kapsamında çeşitli çap ve özelliklerde 70 
km hat inşa edildi. 

İ stanbul’da temiz çevrenin güvencesi 
olan İSKİ, 2 m çapında ve toplamda 
yaklaşık 6 km uzunluğunda 3 atıksu 

tüneli ile 70 km atıksu hattının inşaat 
çalışmalarını tamamladı.

Her geçen gün büyüyen İstanbul’un ortaya 
çıkan altyapı ihtiyaçlarını sağlıklı bir 
şekilde karşılamak, denizleri atıksu girişi 
tehdidinden korumak, şehrin atıksularını 
son teknolojilerle arıtarak İstanbul’u 
daha temiz bir çevreye kavuşturmak gibi 
amaçlarla dur durak bilmeden çalışan 
İSKİ, 3 yeni atıksu tünelinin inşaatını 
tamamladı.

Istanbul Water and Sewarage Administration has been completed 3 wastewater tunnels 
having 2 m diameter and 6 km length and 70 km of wasterwater pipeline in order to 
protect the  environment of Istanbul. 

ISKI IS ContInuIng Large InveStmentS on the envIronment

Çalışmalar kapsamında inşa edilen 
Gürpınar Atıksu Tüneli, 2 bin mm çapında 
ve 2 bin 43 m uzunluğunda. Gürpınar 
Atıksu Tüneli, Beylikdüzü’nün bir kısmının 
atıksularını Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne iletecek. Tünel 222 bin 
kişiye hizmet verecek.

2 bin 196 m uzunluğunda ve 2 bin mm 
çapında inşa edilen Çanta Doğu Atıksu 
Tüneli, Silivri’nin bir kısmının atıksularını, 
inşası devam eden Çanta İleri Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak. 
Tünelin atıksularını aktaracağı kişi sayısı 
ise 142 bin.
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Tünel İnşaaTlarında Yer radarı (GPr) 
UYGUlaması: Örnek Bİr Çalışma

1 GİRİŞ

Ülkemizin sahip olduğu su kaynakları ve topoğrafik yapısı göz önüne 
alındığında, yenilenebilir, temiz ve yerli enerji kaynaklarından biri 
olan hidroelektrik enerji, önemli bir enerji kaynağı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sanayileşme ve artan nüfusa paralel olarak ülkemizin enerji 
gereksinimini belirli bir oranda karşılaması amacıyla son zamanlarda 
HES projelerine olan ilgi hızla artmaktadır. 

Hidroelektrik santraller, depolamalı (baraj tipi), doğal akışlı (akarsu tipi) 
ve pompajlı rezervuarlı olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. 
Akarsu tipi santraller depolamasız bir sistem olup, diğer yöntemlere göre 
çevreye daha az zarar veren, baraj tipi santrallere göre taşkın açısından 
riski az olan bir enerji üretim yöntemidir.   Akarsu tipi hidroelektrik 
santrallerinde su, akarsu yatağından alınarak düşüş sağlanabilecek 
bir yere kadar isale kanalı veya iletim tüneli ile taşınmakta ve belirli 
bir yükseklikten düşürülüp su türbinlerini döndürerek elektrik üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmada, Karabük ilinde yapımı devam eden bir akarsu tipi HES 
projesinde açılan iletim tünellerinin açılması sırasında ve sonrasında 
tünel tahkimatında meydana gelen deformasyonların ve göçüğün 

ÖZET
Günümüzde, sanayileşme ve artan nüfusa bağlı olarak 
ülkemizin enerji ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Ülkemizde, 
artan ihtiyaca bağlı olarak enerji üretim ve tüketim 
değerleri arasındaki açık hızla büyümekte olup, enerji 
kaynaklarımızın verimli biçimde kullanılması zorunlu 
hale gelmiştir. Hidroelektrik santraller, enerji ihtiyacımızın 
karşılanmasında önemli bir yere sahiptir. Akarsu Tipi 
(regülatör) hidroelektrik santrallerinde eğer santral uzakta 
kurulduysa; su regülatörden santrale isale kanalı veya iletim 
tünelleri ile taşınmaktadır. 

Bu bildiride, Batı Karadeniz Bölgesi’nde devam eden bir 
HES iletim tünelinde yaşanan deformasyonlarda tünel 
çevresindeki jeolojik birimin tünel tahkimatına etkisinin 
belirlenmesine yönelik  yer radarı (GPR) ölçümleri, yapılan 
gözlem ve ölçümlere bağlı olarak tünel kesitinin ve uygulanan 
tahkimat sisteminin içinde açıldığı ortama göre uygunluğu 
hakkında değerlendirmeler ve öneriler verilmektedir.

THE GRound PEnETRATinG RAdAR (GPR) APPlicATion in 
TunnEl conSTRucTionS: A cASE STudy
Kerim KüçüK
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maDen mühenDisliği Bölümü, izmir
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aBstraCt
nowadays, the need for energy in our country steadily rises 
depending on the increasing population. As for our country, 
the deficit between energy production and consumption values 
rapidly enlarges making the use of our energy sources more 
efficiently compulsory. Hydroelectric power plants have an 
important place in meeting the need for energy. With respect 
to the stream type (regulator); if hydroelectric power plants are 
installed away from the source, the water is transported from the 
regulator to the power plant by means of conveyance channel or 
transfer tunnels. 

in this study, in regards to the deformations encountered at 
an ongoing hydroelectric power plant transfer tunnel located 
in Western Black Sea region, GPR measurements were made 
in order to determine the effect of surrounding geologic unit 
to the tunnel support and depending upon the observations, 
evaluations and recommendations were made regarding the 
eligibility of the applied support system for the mentioned tunnel 
cross-section.

sebepleri, yer radarı (GPR) kullanılarak tünel tahkimatında ve arkasındaki 
durumun tespiti ve çözüm önerileri anlatılmaktadır.

2 İNCELEME ALANI LOKASYONU VE JEOLOJİK YAPI

2.1 Lokasyon

Çalışma alanı, Karabük İli sınırları içerisinde yer almaktadır. Karabük 
ili Batı Karadeniz bölümünde yer almakta olup, Araç ve Soğanlı 
Çaylarının birleşmesiyle meydana gelen Yenice (Filyos) Irmağı’nın 
oluşturduğu vadilerle bunların arasındaki platolardan meydana gelen 
bir coğrafi yapıya sahiptir. Coğrafi yapı, engebeli olup büyük düzlükler 
görülmemektedir. (Şekil 1). 

2.2 Jeoloji

Karabük ve Safranbolu’yu kuzeyden kuşatan dağlık alanın tektonizmaya 
uğraması ile kuzeydoğu–güneybatı doğrultulu bir fay hattı meydana 
gelmiştir. Bu alanın hemen güneyinde ise Araç Çayı ve Yenice Irmağının 
içinde aktığı doğu–batı doğrultulu bir senklinal bulunmaktadır. 
Karadeniz Bölgesi batı bölümünde yer alan Karabük ve çevresinde, 
Birinci zamandan, Kuvaterner’e kadar değişik yaşlarda, pek çok litolojik 
birim gözlenmektedir. Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası, batıda Bolu 
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Şekil 1. Çalışma alanının uydu görüntüsü ve topoğrafik haritası
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kuzeyinden başlayıp doğuda Çelebiler ve Kastamonu’ya değin uzanan, 
genişliği batıda 2-2,5 km’den doğuda 30-35 km’ye değin değişen, 
yaklaşık KD-GB uzanımlı ve hemen tümüyle Eosen yaşlı tortul kayalarla 
doldurulmuş, huni biçimli bir alandır. İnceleme alanı ve çevresinin 
genelleştirilmiş stratigrafik kesiti Şekil 2’de, Karabük ve çevresinin genel 
jeoloji haritası da Şekil 3’de verilmektedir.

Havza, güneyden Çağlayan Formasyonu ve Anadolu napı ile kuzey 
ve kuzeybatıdan ise Jura öncesi yaşlı metamorfitler ve yine Çağlayan 
Formasyonu ile sınırlıdır.

Şekil 2. İnceleme alanı genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (Aksoy, 2005)

Şekil 3. Karabük ve çevresinin genel jeoloji haritası (Yergök vd, 1987)

2.2.1 Karabük formasyonu 

Haki yeşil renkli alt kesimleri marnlı, üst kesimlerine doğru kiltaşı 
kumtaşı ardalanmasından meydana gelen istife verilen isimdir. Bu isim 
ilk kez; S. Saner vd. (1980) tarafından yayılımının en iyi izlendiği yer olan 
Karabük İli dolaylarında verilmiştir (Yergök vd., 1987). 

Karabük Formasyonu alt kesimleri çoğunlukla marnlardan oluşur. Bu 
marnlar yer yer jipslidir. Üst kesimlere doğru kumtaşı ara katkıları 
artmaktadır. En üst kesimlerinde ise tamamen kumtaşı karakterindedir. 
Rengi alt kesimlerde gri, yeşil renklerde üst kesimlere doğru sarı, 
gri renklerdedir. Çimentolanma killi karbonattır. Tutturulma kötü 
gelişmiştir. 

Taneler yarı yuvarlak, yuvarlaktır. Boylanma iyidir. Kumtaşı altta ince, 
üstte kaba tanelidir. Katmanlanma alt kesimlerde 5–20 cm’dir. Üst 
kesimlere doğru kırmızı renkli kumtaşlarının hâkim olduğu laminalı, 
çapraz katmanlı seviyeler bulunmaktadır. Bu seviyelerde katman kalınlığı 
30 cm - 4 m kadardır (Yergök vd., 1987).

3 ÇALIŞMA ALANI JEOTEKNİK VERİLERİ

Çalışma alanında yapılmış olan sondajlara göre, önemli miktarda 
yer altı suyu taşıyan formasyonlar, kumtaşı formasyonu ve kiltaşı 
formasyonunun kırık, çatlak eklem ve fay zonları ile alüvyon formasyonu 
olduğu görülmektedir (Şekil 4). Yer altı su seviyesi ise tünel güzergâhı 
boyunca 7,5 – 20 metre arasında değişmekte olup ortalama su seviyesi 
10-12 metre seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde ve son yapılan mühendislik jeolojisi çalışmasında 
incelenen tünel bölümü aynasında, üzerinde ve altında kaya 
özelliği gösteren herhangi bir birim belirlenmemiş ayrıca Kumtaşı 
formasyonunun tünel hattı boyunca yer almadığı görülmüştür. (Çizelge 1). 
 
Tünel güzergahı üzerinde açılmış olan TSK-7 sondajında alüvyon 
altında kesilmiş olan konsolide kil formasyonu tünel hattında kesilen 
kil formasyonu ile benzerlik taşımaktadır (Şekil 5). 7 metre su seviyesi 
derinliğinin hâkim olduğu lokasyonda kilin suya doygun olduğu da 
görülmektedir.
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Şekil 4. T3 tüneli genelleştirilmiş boyuna jeolojik kesit (Firma Arşivi)

Çizelge 1. Zemin formasyonları için mühendislik parametreleri

4 İLETİM TÜNELİNDE UYGULANAN TAHKİMAT SİSTEMİ

Mevcut tünel ön destek ve nihai destek projeleri incelendiğinde “Sağlam 
Kaya” “Çatlaklı Kaya” “Zayıf Kaya” ve “Çok Zayıf Kayada” olmak üzere dört 
sınıf tahkimat sistemi çizelge 2’de öngörülmüştür.

4.1 Mevcut Tahkimat Sisteminin ve Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Yapılan teknik çalışmalar ve gözlemlerde tünel ön tahkimatında çatlaklar 
ve çelik iksalarda şekil değiştirmeye kadar varan deformasyonlar olduğu 
gözlemlenmiştir. (Şekil 6). İncelenen tünelde alüvyon birimi kohezyonsuz 
olup, yer yer tabandaki kil ve alüvyon kontağından gelen su nedeniyle 
invert de şişme-kabarma oluştuğu görülmektedir.

Yapılan testlerde kazıda karşılaşılan kilin CH tipi konsolide kil niteliğinde 
olduğu ve % 7 civarında şişme potansiyeli oluğu belirlenmiştir (Firma 
Arşivi). Dolayısıyla söz konusu tünel açımı sonrası ikincil gerilmelerin 
yanı sıra tünel cidarında Tersiyer(Üçüncül) gerilme durumunun oluştuğu 
da görülmektedir. 

Şekil 5. Tünel güzergâhı üzerinde açılmış bir sondaja ait karotlar (Firma Arşivi)

Çizelge 2. Mevcut projede kaya/zemin sınıfına göre tünel destek elemanları
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Şekil 6. Püskürtme beton ve çelik iksada meydana gelen deformasyonlar 

Şekil 7. Tünelde çok zayıf formasyonda uygulanan sürenli tahkimat sistemi 

Şekil 8. Çelik Tahkimat+Kaya Bulonu+Şatkrit tahkimat sistemi kaya-tahkimat etkileşim grafiği

Çizelge 3. Uygulanan tahkimat sistemi için analiz sonuçları

Çizelge 4. Kaya tahkimat etkileşim analizi veri ve sonuçlar çizelgesi 

4.1.1 Uygulanan tahkimat sistemi için kaya tahkimat etkileşim analizi

İncelenen yer altı açıklığında “Çelik tahkimat+Şatkrit+Tel Hasır+Kaya 
Bulonu” tahkimat siteminin analiz sonuçları aşağıda verilmektedir. 
(Şekil 7 ve 8, Çizelge 3 ve 4). İletim tünelinin açıldığı ortamın genelde 
zemin özelliği göstermesi nedeniyle yapılan analizde gerekli zemin 
düzeltmeleri ve katsayıları bozunmuş kayaya göre dikkate alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Kazı ortamındaki gerilme koşulları incelendiğinde 
“Orta gerilme şartları” nın hâkim olduğu görülmüştür. (Maksimum 
gerilme 1-10 MPa arasında). 
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Şekil 9. Yer radarı ölçüm sistemi ve elemanları (Küçük, 2009)

Şekil 10. Yer radarının çeşitli madde ve jeolojik birimlere göre etki derinliği (Küçük, 2009)

Şekil 11. 4+434 ile 4+474 metreleri arası filtrelenmiş yer radarı görüntüsü (38 mHz anten)

5 YER RADARI (GPR) ÇALIŞMALARI

Yer radarı (GPR – Ground Penetrating Radar) yöntemi, yüzeye yakın 
yapıların araştırmalarında yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaları 
kullanan bir jeofizik yöntemdir.

Yöntem özellikle sığ derinliklerde yüksek çözünürlülük sağladığından 
yeraltı jeolojisi ve heterojenliği hakkında detaylı bilgi vermektedir. 
Yer Radarı yönteminde yer içerisine yüksek frekanslı (10 MHz - 3 GHz) 
elektromanyetik enerji bir anten yardımıyla kısa zaman dilimleriyle 
gönderilir. Bu radar sinyalinin yayılımı ortamın elektrik ve manyetik 
özelliklerine bağlıdır.

Yer radarı (GPR) yöntemi, yatay doğrultuda elektrik alan vektörü 
olan bir verici anten aracılığı ile yer içine gönderilen çok yüksek 
frekanslı elektromanyetik dalgaların ara yüzeylerden yansıması ilkesine 
dayanmaktadır. Şekil 9’da yer radarı ölçüm sistemi şematik olarak 
verilmektedir. Yer radarı sistemi, bir verici (transmitter), bir alıcı (receiver) 
antenler ve bir kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Sistemin çalışması, 
yere verici tarafından gönderilen elektromanyetik sinyalin yer içindeki 
süreksizliklerden yansıyarak alıcı tarafından algılandıktan sonra kontrol 
ünitesinde amplitüd titreşimi olarak kayıt edilmesine dayanmaktadır.

Yer radarının çeşitli madde ve birimlere göre etki derinlikleri Şekil 

10’da verilmektedir.

5.1 Yer Radarı (GPR) Görüntülerinin Değerlendirilmesi

Alınan yer radarı kayıtları üzerinde, bilgisayar ortamında belirgin 

aşamalardan geçirilerek çeşitli filtreleme ve proses programları 

kullanılarak son yığma kesitlerine ulaşılır. 

Öncelikle, ortamın uygun bir dielektrik sabiti için belirlenen 
elektromanyetik dalga hızı tayin edilmektedir. Sonrasında yapılacak 
yorumlamada seçilen bu elektromanyetik dalganın hızı önemlidir. 

GPR görüntülerinden, yeraltına doğru yapısal değişim izlenerek, belirli 
bir tabakanın derinliğini elde etmek mümkün olup, çok tabakalı 
ortamlar faylar, yer altı suyu, boşluk ince tabakalar v.b çok sayıda 
yapısal unsurlar belirlenebilmektedir. 

Yer radarı çalışmalarında, tünelin 4+434 ile 4+474 metreleri arasında 
38 mHz anten kullanılarak GPR ile yaklaşık 30 metre (Şekil 11), tünelin 
5+768 ile 5+917 metreleri arasında 750 mHz anten kullanılarak 
yaklaşık 3 metre derinliğe kadar Zond 12e marka yer radarı ile kontrol 
ünitesine monteli bilgisayarda eş zamanlı görüntüler elde edilmiştir. 

Alınan görüntüler, Prism 2D programında; 

. Veri-başlangıç zamanının düzenlenmesi,

. Zaman-derinlik dönüşümü

. Arka plan kaldırma (Background removal)

. İstenmeyen düşük ve yüksek frekansları süzgeçlemek amacı ile band 
geçişli süzgeç uygulanması (Horizontal LP ve HP filter), 

. Görüntüdeki sinyalleri seviyelendirme (Automatic gain control) 

. Hız analizi uygulaması (Betondaki ve suya doygun kildeki hızı)

. Saçılmaların toplanması (diffraction stack) 

. İşlenen veriye topografya bilgisinin eklenmesi. 

gibi işlemlerden geçirilerek püskürtme beton kalınlığı ve tünel 
üzerindeki jeolojik birimler belirlenmiştir.

MAKALE-TÜNEL İNŞAATLARINDA YER RADARI (GPR).indd   57 27.12.2015   17:04:22



58 Makale – Article

Eylül - Ekim 2015 .  www.tunelder.org.tr

4+434 ile 4+474 metreler arasında tünelin tavanında yapılan yer 
radarı incelemesinde, kesit başlangıcından itibaren alüvyon kalınlığı 
11 metrelerde olup kesit sonuna doğru kalınlık 7 metrelere kadar 
düşmektedir. Alüvyon biriminin üzerinde suya doygun konsolide 
kil biriminin varlığı tespit edilmiştir. Ortamın suya doygun olması 
sebebiyle yer radarı görüntülerinde dalga bozulma ve saçılmaları 
görülmektedir.

Göçük olayının yaşandığı tünelin 5+768. metresinde nihai betonun taban 
kısmından tavan kısmına kadar yer radarı görüntüsü alınmıştır (Şekil 12). 

Şekil 12. Tünelin 5+768. metresinde tavan-taban arası filtrelenmiş yer radarı görüntüsü

Şekil 13. 5+766 ile 5+778 metreleri arası filtrelenmiş yer radarı görüntüsü

Şekil 14. 5+885 ile 5+917 metreleri arası filtrelenmiş yer radarı görüntüsü

Tünelin 5+768. metresinde önceden yaşan göçük kısmında tabandan 
itibaren tavana kadar alınan radar görüntüsünde, tünel kaplama betonuna 
gelen basınçlar, tünel tabanından yaklaşık 75 - 100 cm yukarda başlayıp 
tavana kadar etki etmektedir. Üstteki birimin tamamen konsolide kilden 
oluştuğu tespit edilmiştir. 

Tünelin tavan kısmında 5+766 ile 5+778. metreleri arasında 750 mHz 
antenle 3,5 metre derinliğe kadar yapılan yer radarı görüntüsüne 
göre, nihai betonun üst kısmından itibaren tünelin üzerinde konsolide 
kil biriminin bulunduğu ve su içeriği açısından doygun olduğu tespit 
edilmiştir (Şekil 13).

Tünelin tavan kısmında 5+885 ile 5+917. metreleri arasında 750 mHz 
antenle 3,5 metre derinliğe kadar yapılan yer radarı ölçümlerinin 
değerlendirilmesi sonucunda, tünelin üzerinde suya doygun konsolide kil 
biriminin devam ettiği tespit edilmiştir (Şekil 14).

6 SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan teknik ve bilimsel çalışmalar neticesinde, bu tip bir zeminde 
(kohezyonsuz alüvyon ve suya doygun konsolide kil) uygulanan kesit 
ve tahkimat elemanları ile tünelin güvenli şekilde açılması mümkün 
gözükmemektedir. Bunun en önemli nedeni ise konsolide kilin varlığı 
nedeniyle oluşan tersiyer gerilmelerin yol açtığı deformasyonlar 
nedeniyle, tünel kemer ve invertinin birbirinden bağımsız davranmasıdır.

Tünel tahkimatının “KAYA ORTAM” için tasarlandığı ancak, ortamın 
şişebilen killerden oluşan (tersiyer gerilmeler meydana getiren) çok zayıf, 
kohezyonsuz bir zemin olduğu, %7’lik şişme kabiliyetine sahip olduğu, 
yapılan yer radarı ölçümleri ile jeolojik kesitin kaya ortam içermediğinin 
belirlenmesi ve tünel kesitinin bu tip bir zemin koşuluna uygun olmadığı, 
tünel kemer tahkimatının ve invert tahkimatının yetersiz ve birbirinden 
bağımsız hareket ettiği, tünel içerisinde olması gerekenden daha fazla 
deformasyonlar ve tahkimatta hasarlanmalar ve hatta bazı bölümlerde 
göçükler olduğu görülmüştür. Mevcut “Çok Zayıf Kaya” için öngörülmüş 
olan ön destek sistemi için yapılan “Kaya- Tahkimat Etkileşim Analizi” inde 
formasyon mühendislik özelliklerine göre yapılan analiz sonuçlarında 
% 100 olasılıkla aşırı yenilmelerin olduğu görülmüştür. Aynı analizde en 
ağır ön tahkimat elemanlarının kabulü ile yapılan analizlerde bile ortaya 
çıkan konverjansların kabul edilebilir sınırların oldukça üzerinde meydana 
geldiği görülmüştür.

Tünelin incelenen bölümü için, ön tahkimat sisteminde mutlaka şemsiye 
boru (umbrella arch) yönteminin uygulanması, gereken yerlerde ayna 
çivisi ve taban çivisi uygulamasının da sistemde öngörülmesi,  bulon 
uygulaması olarak da bindirmelerde ve tünelin yan duvarlarının alt 
köşelerinde kendini delen IBO tipi ve PG bulonlarının kullanılmasının da 
göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir.   
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Work on Route 2020, the 14.5-kilometre extension of 
the Dubai Metro, will begin in April, the Roads and 
Transport Authority (RTA) announced. 

Wider platforms, easily accessible escalators and 
lifts to quickly disperse crowds and three tracks 
instead of two for the Expo stations are some of the 
changes planned along the route. More trains will 
be purchased for the extended line, which has seven 
stations – five elevated and two underground.

DUBAI METRO EXTENSION WORK TO 
BEGIN NEXT YEAR

Yol ve Ulaşım Komitesi (RTA) Route 2020 projesi kapsamında olan 
14,5 km’lik Dubai metro uzatmasının gelecek sene Nisan ayında 
başlayacağını duyurdu.

Daha geniş platform, kalabalığı kolayca istasyon dışına alabilecek 
kapasitede rahatça erişilebilir yürüyen merdiven ve asansörler, fuar 
girişi olan istasyonlarda iki yerine üç hat, tasarım üzerinde yapılan 
değişikliklerden bazıları olarak gösterilebilir. Beş yeryüzü ve iki adet 
yeraltı istasyonu ile yedi istasyona sahip olan uzatma hattı için daha 
fazla araç alımı da yapılacaktır. 

RTA Raylı Sistemler Departmanı baş mühendisi Shahrin Salam, “Bölgenin 
devlet yetkilileri ve altyapı şirketlerinin genel yetklilierinin katıldığı Mena 
Rail ve Metro zirvesinde Ocak ayında belirlenecek olan konsorsiyumdan 
sonra Route 2020 projesinin gelecek senenin ikinci yarısında başlaması 
planlanmaktadır” sözlerini dile getirdi. 

RTA Yönetici Müdürü Mattar Al Tayer Route 2020 kırmızı hat üzerinde 
bulunan Nakheel Harbour ve Tower istasyonlarını birbirine bağlayacak 
proje için zaman çizelgesinin açıklamasını yapmıştır. 

Yetkililer ihale dökümanlarını Temmuz ayında yayınlamış olup, 
başvuruların Aralık ayında biteceğini ve bir sonraki ay ise kazanan 
konsorsiyumun açıklanacağını duyurmuştur.  Yolcu taleplerindeki artış ve 
75 kmlik kırmızı ile yeşil hatta bulunan 47 istasyondan öğrenilen bilgiler 
doğrultusunda yeni tasarımlarda araçların daha rahat ilerleyebilmesi 
için tasarımlarda revizyonlar yapılmıştır.  Salam sözlerine “İhale 
dökümanlarında yayınlanan ve avan projeden farklı olarak yapılan en 
büyük çaplı değişiklik fuar istasyonun sahip olduğu üç hatlı platformdur” 
şeklinde devam etti.  “İşletme kriterlerini ve beklenmeyen olayları 
dikkatlice analiz eden yetkililer, tasarımımızı üç hat platforma çevirmiş 
bulunmaktayız. Bu sayede fazladan bir adet orta platfom ile araçların yön 
değiştirme işlemlerini yapabileceğiz” diye ekledi. 

Yeni metro bağlantısı yüksek yoğunluklu nüfusun bulunduğu bir alana 
hizmet verecek olup, Discovery Gardens, Al Furjan, Jumeirah Golf Estate 
ve Dubai Investment Park bölgelerinden geçmektedir. Bu güzergah 
sayesinde hizmet verilecek bireylerin sayısı 240000 olarak tahmin 
edilmektedir.

Tamamlandığında Fuar alanını geçip Al Maktoum Uluslararası 
Havalimanına bağlanabilecek bir duruma gelen metro hattı, Dubai 
Marina ile fuar alanı arasındaki seyahat süresini 16 dakikaya düşürecektir.  
Geçen sene aynı zaman diliminde 81,4 milyon bireyin seyahat ettiği 
metro ağında, bu yılın ilk yarısında metro hattı toplamda 88,2 milyon 
yolcu taşımıştır. En yüksek değerler ise Mart ayında toplamda 9,9 milyon 
yolcu ve günde 500000 birey ile belirlenmiştir. 

Salam sözlerine “Büyüyen bu ulaşım talebinden dolayı yeni proje 
sırasında daha geniş araç boyutlarına ve ekstra araç dizilerine ihtiyacımız 
olacak” diye ekledi.  
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Dubai Metro Hattı uzatMası Gelecek sene başlıyor
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Tünellerde Yeni Yangın alarm 
SiSTemi UYgUlamaları

Nilsen konu hakkında “Aynı zamanda itfaiye ekipleri de bu 
yönde eğitime alınmalıdır. Avrupa’nın belirlediği 2019 yılına 
kadar 148 adet tünelin daha revize edilmesi gerekmektedir. 
Norveç’in Avrupa birliği üyesi olmamasına rağmen, ticaret 
anlaşmalarından dolayı Avrupa yönergelerine uygun tasarımlar 
yapması gerekmektedir” sözlerini dile getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü önümüzdeki dört yıl içerisinde 
tünellerin revize edilmesi işlemlerine yaklaşık olarak 8 milyon 
Norveç Kronu harcamayı planlamaktadır. Nilsen sözlerine 
“Bu bizim için çok büyük bir çalışma fakat biz işin bitiş 
tarihine yetişeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde devam etti. 
Tüneller revizyonlar için kapatılırken aynı zamanda çeşitli 
bakım projeleri de yürütülmektedir. Araç kullanıcıları ise 
trafikte meydana gelen değişiklik ve aksamalardan haberdar 
edilmektedirler. 

Norveç’te gerçekleşen karayolu tüneli yangınları sonucunda 
ülke genelinde bu konuya karşı tedbirlerin alınması 
gerektiği ön görülmüştür. Karayolları Genel Müdürlüğü 

(Statens vegvesen) Norveç’teki 1100 tünelden 42 tanesinin 
tehlike altında olduğunu bildirdi. 

NTB haber merkezi 2004 yılından bu yana Norveç tünellerinde 
16 adet yangın kazasının ciddi yaralanmalar veya ölümler ile 
sonuçlandığını bildirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü meydana 
gelen afetlerin yüzde 44’ünün tehlike arz eden deniz altı 
tünellerinde gerçekleştiğini açıkladı. 

Geniş çaplı revizyon ve geliştirme çalışmaları Oslo bölgesi dahil 
olmak üzere Avrupa yönergeleri doğrultusunda 500 metreden 
uzun tünellerde yapılmaktadır. Bütün tüneller geliştirilmiş 
havalandırma sistemleri, yangın söndürücüler ile donatılacak 
ve yangın meydana gelmesi durumunda bu sistemler tüneli 
hemen kontrol altına alabilecek kapasitede olacaklardır.

Another fire inside one of Norway’s many tunnels that connect highways all over the 
country has raised new alarm over their safety standards. The state highway department 
(Statens vegvesen) reports that 42 of Norway’s 1,100 tunnels are especially at risk.

LATEST TUNNEL FIRE RANG NEW ALARMS
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ILGAZ DAĞI KARAYOLU TÜNELİ

ÇETİNTEpE BARAjI’NDA İNşAAT 
ÇALIşmALARI DEvAm EDİYOR

Four kilometers of excavation at the left tube of 
the Ilgaz Mountain Highway Tunnel, one of the 
most important project held in Turkey, have been 
completed. Besides, the connection roads from 
tunnel portal to Ilgaz County have been completed, 
as well. After its completion both tunnels will have 
11 kilometers length and will connect Blacksea to 
the central anatolia and mediterranean region.

Ilgaz MountaIn HIgHway tunnel 

toplam 11 kilometrelik tünel Karadeniz’i, Kastamonu üzerinden 
İç Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak. Ülke ekonomisine de önemli 
katkılar sağlayacak. Günde yaklaşık 12 metre yol katedilen tünel 
sayesinde sürücülerin yolda kaybettiği zaman azalacak. Tünelden 
İndağı mevkisine kadar olan 27,5 kilometrelik yol sıcak asfalt 
yapılacak. 5,5 kilometrelik tünel geçiş süresini küçük araçlarda 
yarım saat, büyük araçlarda 45 dakika kısaltacak. Ilgaz Dağı Tüneli; 
projelendirilip, yapımı planlanan tüneller bittiğinde Türkiye’nin en 
uzun üçüncü tüneli olacak. 

Çetintepe Barajı İnşaatı kapsamındaki gövde dolgusu, dolusavak 
imalatı ve su alma tüneli kazı çalışmalarına devam ediliyor. 
Barajın 520 m uzunluğundaki derivasyon tüneli kazılmış ve 

beton kaplama imalatı tamamlanmıştır. 820 m uzunluğundaki su 
alma tünelinde ise Eylül ayı itibariyle 50 m kazı yapılmıştır. Tünelde 
iksalı olarak ilerlenmekte olup, iş güvenliği mevzuatına uygun olarak 
çalışmaların sürdürülmesi talimatı verilmiştir.

11,32 milyon m3 dolgu hacmine sahip Çetintepe Barajı’nda 700 bin m3 
dolgu yapılarak, dolgu kotu 818 m’ye yükselmiştir.  Dolusavakta eşik 
bölgesi imalatları ve duvar imalatları sürdürülmektedir. Dolusavakta 
imalat sistemi rayına oturmuş olup, çalışmalar rutine dönmüştür. 
Çetintepe Barajı, Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi ve Kahramanmaraş İli, 
Çağlayancerit İlçesi sınırları içerisinde, Aşağı Fırat Havzası’nda Fırat 
Nehri’nin en büyük yan kollarında olan Göksu Çayı üzerinde inşa 
edilmektedir. Kil çekirdekli memba kum çakıl, mansap kaya dolgu 
tipindeki barajın temelden yüksekliği 116 metre olup, baraj gölünde 
460 milyon m3 su depolanacaktır.

GAP Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi 
konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık Barajı ve Çatboğazı 
Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini 
kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni 
Kızılin ovalarında cazibeli olarak toplam 668.160 da tarım alanı 
sulayacaktır. Proje tam developmana ulaştığında yılda 250.000.000 
TL tarımsal fayda sağlayacaktır. 

Çankırı ile Kastamonu arasında yapımı süren Ilgaz Dağı 
Tüneli’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizin 
önemli projeleri arasında yer alan proje kapsamında sol 

tünelde 4 kilometrelik kısım açıldı. Ayrıca tünelin ağzından Ilgaz ilçe 
sapağına kadar bağlantı yolları tamamlandı. Bu yol Çankırı’yı, hem 
Kastamonu’ya hem de Karadeniz’e yaklaştıracak. Çalışmaların 2016 
yılı Ocak ayında bitmesi planlanıyor. Nisan ayında ise taşıt geçişi 
başlayacak. 5,5 kilometre sağ ve 5,5 kilometre sol tüp olmak üzere, 

Spillway production, body filling and hydration tunnel 
excavation works are continuing on Cetintepe Dam 
construction. 520 meters excavation and final lining works 
are completed at the derivation tunnel. Crews are working 
on 820 meters of hydration tunnel and 50 meters of 
excavation is already completed. Safety precautions are 
taken in the tunnel carefully and steel ribs are used as 
temporary support type.

ConstruCtIon works are 
ContInuIng on CetIntepe DaM
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KONYA METROSU İÇİN İHALEYE 
ÇIKILIYOR

Minister of Transport Maritime Affairs and Communication Feridun Bilgin stated that Konya metro 
project which will be a relief for the city, going out to tender at 13th October. Tender will consist 
engineering, project and survey together.

Konya Metro Line is GoinG out to tender

getireceğine işaret eden Bilgin, toplam 44,7 kilometre uzunluğunda 
olacak metro projesinin Konya’ya tek seferde bugüne kadar 
yapılmış en büyük yatırım olduğunun da altını çizdi. 

Konya Metrosu’nu etaplar halinde yapacaklarını belirten Bilgin, 
proje kapsamında ana hattın güneyde mevcut Gar ve Meram 
Belediyesi’ne uzayan, kuzeyde ise Beyhekim hastaneler bölgesine 
de hizmet edecek şekilde 23,9 kilometre ve 26 istasyondan 
oluşacağını, ikinci hattın ise ring hattı niteliğinde 20,7 kilometre 
24 istasyondan oluşan Necmettin Erbakan Üniversitesi-Yeni YHT 
Gar-Fetih Caddesi-Meram Belediyesi hattı olacağını kaydetti.

İlk Etap 2019’da Açılıyor
2016 Yılı Yatırım Programı’na teklif edilen Konya Metro Projesi’nin 
2 etap şeklinde yapım ihalesine çıkılacağını anlatan Bilgin, metro 
hattının ilk etabının 2019’da Şeb-i Arus törenlerine yetiştirmeyi 
planladıklarını söyledi.

Bakan Bilgin, Konya Metrosu’nun 2030 yılına gelindiğinde yılda 
ortalama 290 milyon yolcu taşımasını beklediklerinin sözlerine 
ekledi. 

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 
Konya’nın dört bir yanını birbirine bağlayacak Konya 
Metrosu Projesi`ne ilişkin hazırlıkların tamamlandığını 

belirterek, 13 Ekim’de etüd, proje ve mühendislik hizmetleri işi 
ihalesine çıkılacağını söyledi.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, Konya’da toplu ulaşımın 
omurgasını oluşturması için planlanan Konya metro hattı için proje 
ihale aşamasına geldiklerini ifade ederek, Bakanlığa bağlı, Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından gerçekleştirilecek 
Konya Raylı Sistem Hattı Projeleri’nin hazırlanması işiyle ilgili 
şartname çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Konya Metro Projesi etüd, proje ve mühendislik hizmetleri 
eşi ihalesi kapsamında 13 Ekim’de ön yeterlilik tekliflerinin 
alınacağını anlatan Bilgin, “Konya’nın dört bir yanını birbirine 
bağlayacak olan Konya metrosunda en önemli adımı atmış 
bulunuyoruz” dedi. 

44,7 kilometre Uzunluğunda Olacak
Söz konusu hattın Konya’da toplu ulaşıma büyük rahatlık 
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The lowest bid from among five bidders for the 
extension from Rondo Daszynskiego in the west was 
made by Turkish consortium Gulermak – of PLN 1.15 
billion - and the highest was by a cnconsortium led 
by Metrostav Poland SA of PLN 1.8 billion.

A New type of tunnel boring machine (TBM) that 
produces rectangular structures yesterday completed 
its first major project in Shanghai.

BIDS IN FOR WARSAW METRO LINE  
TWO EXTENSION

OBLONg TuNNEL DIggER gOES 
DOWN gREAT

Varşova iki nolu metro hattı batı uzatması için açılan 
ihaleye 5, doğu bölgesi için açılan ihaleye ise 4 inşaat 
firması başvurmuştur. Varşova Metro Pazartesi günü açtığı 

ihalenin 6 adet metro istasyonu inşaatı içerdiğini belirtti. 

Batı uzatması için verilen en düşük teklif 1,148 milyar Polonya 
Zlotisi (yaklaşık 260 milyon Euro) ve doğu uzatması için 1,066 
milyar Polonya Zlotisi olarak belirlenmiştir. Şehir toplamda 
3,174 milyar Polonya Zlotisini bu iki proje için ayırmıştır. 

Rondo Daszynskiego istasyonundan başlayan  batı hattı uzatması 
için en düşük teklif 1,15 milyar Zloti ile Türk konsorsiyomu olan 

Gülermak tarafından ve en yüksek teklif ise 1,8 milyar Zloti ile 
Metrostav Poland SA tarafından verilmiştir. 

Doğu hattında ise en düşük teklif İtalyan konsorsiyumu olan 
Astaldi SpA tarafından 1,066 milyar Zloti ve en yüksek teklif ise 
1,833 milyar ile Budimex SA tarafından yapılmıştır. 

Planlanan metro uzatmaları ise batı yönünde Rondo Daszynskiego 
istasyonundan 3,4 km uzunluğunda hat tüneli ile  “Wolska,” 
“Moczydło,””Księcia Janusza” isimli istasyonlarının yapımı işi ve 
doğu yönünde ise 3,12 km’lik hat tüneli inşası bulunmaktadır. 
İhale dökümanları doğrultusunda 38 ay olarak planlanan 
bu çalışmanın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
Varşova Şehri bu ihaleyi Ekim 2014 ayında duyurmuştu. 

D ikdörtgen yapı olarak kazı yapan yeni tür tünel açma 
makinası ilk geniş çaplı projesini dün itibarıyla tamamladı.  

Shanghai Construction Group Başkan Yardımcısı Hang Yingwei 
“Changning mahallesi Hongqiao bölgesinde Fuquan caddesi 
altında mevcut iki adet otopark arasında 28 metre uzunluğunda 
erişim tüneli kazısını gerçekleştiren bu makina 20 gün içerisinde 
kazıyı tamamlamış bulunmaktadır” sözlerini dile getirdi.

Şirketin Baş Mühendis Yardımcısı Wu Xinzhi “Tongji Üniversitesinin 
yardımı ile TBM’in yapımı yaklaşık 4 senelik bir süre aldı” sözlerini 
dile getirdi. Hang “Makinanın bundan sonraki ilk işi Qingpu 
mahallesinde bulunan ulusal sergi salonu ile kongre merkezi 
arasında bir yolcu bağlantı tüneli kazısı olacaktır” sözlerini 
ekledi. 

Hang “Dikdörtgen tasarımın en önemli avantajı dairesel 
makinalara oranla daha çok keski yerleştirilebilmesi ve bu sayede 
kazı işlemini daha hızlı gerçekleştirmesidir. Geleneksel makinalara 
oranla daha sessiz olan bu tasarım sayesinde etraftaki yapılara 
daha az etki yapılmaktadır. Dikdörtgen tüneller aynı yükseklikteki 
dairesel tünellere oranla daha fazla kesit alanı sağlamakta olup, 
bu durum çekiciliklerini arttırmaktadır” sözleri ile devam etti. 
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VarşoVa Metro Hattı 2 UzatMa İHalesİ 

oblong tünel açMa Makİnası MükeMMel 
bİr şekİlde İlerlİyor
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Herrenknect tarafından üretilen 2 adet Pasa Basınçlı (EPB) 
TBM, büyük kapsamlı Abu Hamour Southern Outfall Projesi 
için birinci sınıf bir tünelcilik faaliyeti sağlamaktadır. 5 

kilometre tünelcilik çalışmasının ardından her iki son teknoloji 
makina belirlenen şafta milimetre bazında hata ile arka arkaya 
başarı ile ulaşmıştır. Küçük çaplı tünel açma makinalarında segment 
kaplamalı yöntem ise Katar’da ilk defa kendini kanıtlamıştır. Yeni 
yapılan kanalizasyon tünelleri ile Doha şehri ve bireyleri sel ve 
yoğun yağmurlardan daha iyi bir şekilde korunabileceklerdir. 

Her iki TBM 4,47 metre çapında olup 12 ve 14 ay süre zarfında kazı 
çalışmalarını tamamlamıştır. Salini Impregilo inşaat firmasının 
tecrübeli çalışmaları doğrultusunda en iyi haftada 165 metre kazı 

23 Temmuz 2015 tarihinde M-1795 isimli makinanın kazıyı tamamlaması. Pasa basınçlı makina 4,3 kilometrelik kazısını 30 metreye ulaşan en iyi gün değerleri ile 
tamamlamıştır. Kız kardeşi olan diğer makina ise milimetre bazında hata ile 6 gün sonra kazıyı tamamlamıştır. 

2 EPB Shields from Herrenknecht have provided first-class work during tunnel excavation of the large scale >>Abu 
Hamour Southern Outfall Project<<. After just about 5 kilometers of tunnelling each, both high-tech machines broke 
through the target shaft precisely to the millimeter in quick succession of each other. The segmental lining method 
has proven successful in the smaller diameter range for the first time in Qatar. The newly created sewage tunnels 
are important to better protect the city and the inhabitants of Doha from floods after heavy rainfalls.

TUNNEL BORING MACHINES PROVIDE A MODERN DRAINAGE SYSTEM FOR DOHA

yapılmıştır. Yaklaşık 30 metre derinlikte Pasa Basınçlı yöntem, 
yüksek oranda kaya blokları içeren kohezif zeminde en iyi seçim 
olduğunu kanıtlamıştır. Herrenknecht kesicikafa tasarımında 
geniş açıklıklar kullanarak İtalyan firmanın verimli bir şekilde 
kazı yapabilmesine olanak sağlamıştır. Makinaların yüksek itme 
kuvvetine sahip olmaları ilerleme miktarlarını oldukça yüksek 
seviyede tutmuştur. Abu Hamour Southern Outfall projesinde 
1. aşama tünelcilik çalışmaları, 29 Temmuz tarihinde kazının 
tamamlanması ile son bulmuştur.

Salini Impregilo Proje Müdürü Simone Centis kazı sonrası yapılan 
törende “Her iki Pasa Basınçlı makinada uygulanan segment 
kaplama yöntemi Doha projesi için oldukça başarılı olmuştur. 
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Tünel AçmA mAkinAlArı DohA’DA 
moDern Bir DrenAj SiSTemi ProjeSinDe
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Herrenknecht ile beraber yürüttüğümüz çalışma içerisinde 
heterojen zeminler için uygulanan çözümler bize tünelcilik ve 
projenin ilerlemesi aşamasında oldukça verimli bir çalışma elde 
etmemizi sağlamıştır.” sözlerini dile getirdi. 

Katar Dünya üzerindeki en kuru ülkelerden biridir. Şehrin su 
kaynaklarına yakın olması ve yeraltı su seviyesinin çok sığ 
olması nedeniyle yoğun bir şekilde yağmur yağması tehlikeli sel 
baskınlarına neden olmaktadır. Abu Hamour Southern Outfall 
Projesi ile gelecekte bu tehlikenin azaltılması planlamakta ve 
tünelcilik çalışmalarının var olan pompa sistemindeki yüksek su 
seviyesini rahatlatacağı düşünülmektedir. Bu sayede ülke oldukça 
fazla enerji tasarrufu sağlayacak ve harcamaları azalacaktır. Doha 
şehrinde drenaj problemi için planlanan ve tamamlanmış projeler 
bulunmaktadır (Inner Doha Re-sewerage Implementation Strategy 
(IDRIS) Projesi).

Herrenknecht aynı zamanda Katar’ın başkentinde trafik ile ilgili 
altyapıyı güçlendirmek için çalışmalarına devam etmektedir. 
Alman firma tarafından üretilen yaklaşık 7 metre çapında 21 
adet Pasa Basınçlı tünel açma makinası Doha metro hattında 50 
kilometre uzunluğunda tünelcilik faaliyetini tamamlamıştır. 

Makine Bilgileri 
• Makina türü: 2 x EPB3700AH 
• Kazı çapı: 4470 mm 
• Kesicikafa gücü: 660 kW 
• Tork: 2,170 kNm 
• Toplam makina uzunluğu: 112 m 
• Toplam ağırlık: 348 t 
• Diğer özellikler: 

o  Doha şehrinde ilk defa segment kaplamanın kullanılması
o Hızlı değişen zemin koşulları altında son teknoloji ile tasarlanmış 
kesicikafa sayesinde maksimum verim

Proje Bilgileri
İşveren: Katar Kamu İşleri Kurumu ‘Ashghal’ 
Müşteri: Salini-Impregilio Katar Ofisi 
Uygulama: Drenaj / Sel koruması
Kazı uzunluğu: Toplam 9350 m 
Jeoloji: Sık sık değişen heterojen zemin yapısı: Simsima Kireçtaşı (% 
60)  70 MPa dayanıma sahip, Midra Şeyli (% 30), Russ Karbonat 

2014 yazında yürütülen kurulum aşaması, Salini Impregilo ve Herrenknecht ekipleri beraberce çalışıp, her iki makinayı aynı şafttan kazıya başlatmış ve çalışma oldukça 
karmaşık bir lojistik uygulamaya ve ileri seviye bir planlamaya gerek duymuştur.

4,47 metre çapına sahip Pasa Basınçlı makinalar 2013 yılında üretilmiş olup, 
teknik çalışmalar yapıldıktan sonra müşteriye ulaştırılmıştır. Bu makinalar Katar 
şehrinde kullanılan ilk segment kaplama projesi olma özelliği göstermektedir. 
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ARTVİN BARAJI VE HES PROJESİ’NDE 
SU TUTMA İŞLEMİNE BAŞLANDI

GEzENDE BARAJI’NDA TEkNİk 
İNcELEME YAPILDI

Within Coruh river projects, Artvin 
Dam and HPP started by Dogus 
Construction at 1st January 2011. 
Besides, hydration works are started at 
2nd October 2015.

4 th region officials of State Hydraulic Works 
completed the project and transferred for 
operation to EUAS. Gezende Dam and HPP 
plant visited by State Hydraulic works officials, 
region directorate and EUAS in order to make 
some technical inspections at 8th October

Artvin DAm AnD HPP 
Project StArteD 
HyDrAtion WorkS

tecHnicAl inSPectionS At 
GezenDe DAm

olan iki adet derivasyon kapağının, derivasyon giriş yapısındaki 
yerlerine indirilmesi ile başlatıldı. Artvin Barajı ve HES Projesi 
Türkiye’nin kuzeydoğu bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde, Orta Çoruh 
Havzası’nda bulunuyor. Talvegden 135 metre, temelden ise 180 
metre yüksekliğe sahip olan beton ağırlık tipindeki baraj 2 üniteden 
oluşuyor. 332 MW (2x166 MW) kurulu gücü ile yıllık ortalama 1 
milyar 26 bin kilowatt saat enerji üretimi yapılması planlanıyor. 

Gezende HES İşletme Müdürlüğü’nün ilgili başvurusu üzerine, enerji 
tünelinde oluşan su kaçaklarının yerinde incelenmesi amacıyla 
gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Gezende HES’in ülke 
ekonomisine yıllık yaptığı katkılar da göz önüne alınarak, tesisin bir 
an evvel tekrar enerji üretimine geçebilmesi için, enerji tünelinde 
tespit edilen sorunlar hakkında ilgili teknik personelce önerilen kısa 
ve uzun vadede yapılması gereken bakım ve onarım çalışmalarına 
ait hususlar tutanak altına alındı. 

Çoruh Nehri Projeleri kapsamında yer alan Artvin Barajı ve HES 
Projesi’ne Doğuş İnşaat tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde 
inşaat faaliyetlerine başlandı ve inşaat çalışmalarının 

tamamlanması ile 2 Ekim 2015 tarihi itibari ile rezervuarda su 
tutma işlemine başlanıldı. 

DSİ Artvin Bölgesi üst yönetimi ve Doğuş İnşaat üst yönetiminin 
katılımları ile gerçekleşen su tutma işlemi, her biri 91 ton ağırlığında 

DSİ 4. Bölge (Konya) Müdürlüğü’nce yapımı tamamlan ve 
EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilerek işletmeye alınan 
Gezende Barajı ve HES Tesisleri’nde DSİ Genel Müdürlüğü, 

Bölge Müdürlüğü ve EÜAŞ Genel Müdürlüğü teknik elemanlarının 
katılımıyla 8 Ekim Perşembe günü yerinde teknik inceleme yapıldı.
DSİ Bölge Müdürü Mustafa Uzun, Bölge Müdür Yardımcısı Bahtiyar 
Kabadayı ve ilgili personelin de iştirak ettiği inceleme, EÜAŞ 
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İZMİR’İN YENİ METRO VAGONLARI

birlikte metronun filosundaki toplam vagon 
sayısı 182’ye ulaşacak. Tasarım çalışmaları 
tamamlanarak yapımına başlanan tren 
setlerinden ilki 2016 Ekim ayında İzmir’e 
gelecek. 2017 yılı Mayıs ayında ise trenlerin 
tamamı İzmir’de olacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 yılında 
alımını yaptığı 32 vagonla birlikte 2009 
– 2015 yılları arasında metro vagonu için 
yaptığı yatırım miktarı 293 milyon lira oldu. 
İzmir Metrosu’nda günde 350 bin, İZBAN’da 
ise günde 280 bin yolcu taşınıyor. Bu rakam, 
toplu ulaşımın toplam yolcu sayısının yüzde 
34’üne denk geliyor.  

İ zmir Büyükşehir Belediyesi, günde 350 
bin yolcu taşıdığı İzmir Metrosu’nda 
kullanılacak 85 yeni vagonun dış ve iç 

tasarımını belirledi. Çin’de üretimi devam eden 
ve 192 milyon liraya mal olacak vagonların 
tasarımında metal ile ahşap uyumu öne çıktı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hat ve yolcu 
sayısı giderek artan metro sistemini daha da 
geliştirebilmek için filosuna 85 yeni vagon 
(5 vagondan oluşan 17 tren seti) daha ilave 
ediyor. Çin’de yapımı süren ve ilki 2016 yılı 
Ekim ayında İzmir’e gelecek olan vagonların 
dış ve iç tasarımını da belirledi. Aracın 
tasarımda, binlerce yıllık tarihinde farklı kültür 

Izmir metropolitan municipality finished the design of new 
85 tracks that are going to be used in metro line which 
carries around 350000 persons daily. Tracks are currently 
produced in China which will be cost around 192 million 
Turkish Liras. The design is a harmony of metal and wood. 

New Tracks for IzmIr meTro LINe 

ve gelenekleri kucaklayan İzmir’in denizi ve 
hayat dolu sokaklarından esinlenildi. Metal 
ile ahşap, bu tasarımda uyumlu bir şekilde 
kullanıldı. Yolcuların dokunacağı öğeler 
için sıcak renkler ve malzemeler kullanıldı. 
Doğal malzemeden tasarlanan ahşap tavan, 
duvarlara da monte edildi. Renk ve malzemede 
denizcilik atmosferinden ilham alındı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretimi devam 
eden 85 yeni vagon için 192 milyon liralık 
yatırım yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
metro sistemi için daha önce sipariş verdiği ve 
Çin’deki fabrikada yapımı tamamlanan 10 
adet vagon ve 85 vagonlu yeni tren setleriyle 
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TÜRKİYE İLE AB ARASINDA ULAŞIM İÇİN 
520 MİLYON AVROLUK ORTAKLIK

U laştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığınca Türkiye`de ulaşımın, 
yeşil, dengeli ve erişilebilir olmasına 

ilişkin başlatılan “Sürdürülebilir Ulaşım 
için Türkiye-AB Ortaklığı” kapsamında 
yüzde 85’i AB tarafından finanse edilen, 
toplam 520 milyon avroluk program 
hayata geçirilecek.

Söz konusu ortaklık kapsamında 8-9 
Ekim’de İstanbul’da düzenlenen 
seminerde, dünyada ulaşım alanında 
gelinen son aşama ve marka olmuş 
kentlerdeki sıra dışı çözümler ele alındı. 
Seminerin açılışı, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin 
tarafından yapıldı. Toplantının, Bakanlık 
ve Türkiye ile AB arasında devam eden 

Transport Maritime Affairs and Communication ministry 
stated that in order to make transportation green, 
balanced and accessible 520 million Euro project will 
start where 85 % of the expenses will be covered by 
European Union. The name of the project is “Partnership 
of Turkey and EU for sustainable transportation”.

520 million Euro PartnErshiP bEtwEEn 
turkEy and Eu for transPortation

güçlü ilişkilerin boyutlarını sergilemesi 
açısında önemine dikkati çeken Bilgin, 
Avrupa Komisyonu’nun 2007 – 2013 
dönemi için Türkiye’ye ulaştırma 
altyapı projelerinde kullanılmak üzere 
yaklaşık 585 milyon avro hibe nitelikli 
fon tahsis ettiğini belirtti. Bilgin; bu 
fonun, demiryolu ağlarının en önemli 
noktalarında yer alan üç büyük ölçekli 
projenin yüzde 85 oranındaki finansmanı 
için kullanıldığını anlattı.

Fonun, bugüne kadar kullanımı 
konusunda Bakanlığın oldukça başarılı 
bir performans sergilediğini vurgulayan 
Bilgin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA)-I döneminde demiryolu alanında 

kullandıkları ilk fonun, Ankara-İstanbul 
Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Köseköy-
Gebze Kesimi’nin rehabilitasyonu projesi 
olduğunu ifade etti.

Bilgin, “Tamamlayarak hizmete açtığımız 
bu hat, IPA fonlarının Türkiye’deki en 
başarılı ve Türkiye - AB mali iş birliğinin 
en önemli ayaklarından birisini 
oluşturmuştur” diye konuştu.

Bu dönem projelerinin ikincisinin, 
“Türkiye’nin en önemli ve stratejik yük 
akslarından biri olan Irmak-Karabük-
Zonguldak Demiryolu Hattı’nın yeniden 
yapımı” olduğunu söyleyen Bilgin, 
gelecek yılın ilk aylarında tamamlanacak 
bu proje ile 220 milyon avroluk bir IPA 
fonunu kullanılacağını aktardı.

AB’den Ülkelere Tek Kalemde Sağlanan 
En Yüksek Fon Türkiye’ye
Bu dönemin üçüncü ve çok önemli bir 
diğer projesinin ise “Cumhuriyetin ilk 
Demiryolu Projesi olma özelliğini taşıyan 
Samsun-Sivas/Kalın Demiryolu Hattının 
yeniden yapımı ve modernizasyonu” 
olduğunu bildiren Bilgin, şöyle devam 
etti: 

“Bu projenin bir diğer özelliği, 228 
milyon avro ile Avrupa Birliği’nden 
bugüne kadar herhangi bir aday ülkeye 
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TÜNELLERE YENİ TEDBİRLER

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), 
sorumluluk alanında veya ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca işletme hakkı verilen 

trafiğe açık tünellerde can ve mal güvenliği 
yönünden alınacak tedbirler belirlendi.

KGM’nin Tünel İşletme Yönetmeliği, Resmi 
Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Buna göre, tünelde trafiğin 
sürekli ve güvenli bir şekilde akışının 
sağlanması için tedbirler alınacak. Ciddi bir 
kaza veya olay durumunda, ilgili tünelin 
bütün tüpleri trafiğe kapatılacak, içeride kalan 
araçların en kısa yoldan tahliyesi sağlanacak.

Tünel kullanıcıları, uygun hız ve güvenli takip 
mesafesi hakkında, bilgi levhaları ve ışıklı 
işaret cihazları ile tünele girmeden önce 
bilgilendirilecek. Kısıtlama yoksa taşıtların 
tünel içindeki maksimum hızı, devlet ve il 
yollarında saatte 80 kilometre, otoyollarda 
saatte 90 kilometre, taşıtlar arasındaki 
minimum takip mesafesi devlet ve il yollarında 
40 metre, otoyollarda 50 metre, ağır taşıtlar 
içinse bu mesafe iki katı olacak. Tünellerdeki 
güvenliğe ilişkin bilgilendirme faaliyetleri 
düzenli olarak yapılacak. 

General Directorate of Highways provided precautions 
about security of life and property at the tunnels which 
are in operation.

nEw safEty PrEcautions in tunnEls 

tek kalemde sağlanan en yüksek bedelli 
fon miktarına sahip olmasıdır. Geçtiğimiz 
ay sonu itibarıyla da bu projenin 
başlangıcını yaptık. İnşallah 2017 
yılı sonunda projeyi tamamlayacağız. 
Böylelikle Bakanlığımıza 2007-2013 
dönemi için tahsis edilen 584,7 milyon 
avronun yüzde 94’üne tekabül eden 
552,3 milyon avroluk kısmı, sözleşmeye 
bağlanmış bulunmakta.”

Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
“2014-2020 yıllarını içeren bu dönemde 
ülkemiz ulaştırma sektörüne 442,8 
milyon avro hibe fon sağlanacak. 
Ulusal bütçemizden yapacağımız 
katkıyla birlikte düşündüğümüzde IPA-
II döneminde Ulaştırma Operasyonel 
Programı kapsamında toplam 520 
milyon avro tutarında yatırım 
yapılacak. Bu vesileyle Halkalı-Kapıkule 
Demiryolu Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule 
Kesimini, IPA-II fonları ile yapmak 
arzusunda olduğumuzu burada AB 
Delegasyonu’ndan dostların önünde bir 
defa daha belirtmek isterim.”

Seminerin de gündemi olan sürdürülebilir, 
erişilebilir, çevre dostu, engellilerin 

erişimini de kolaylaştıran, sosyal faydası 
yüksek tüm ulaştırma projelerinin bu 
kapsamda desteklenebileceğini aktaran 
Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:
“Dolayısıyla önümüzdeki dönem 
Bakanlığımızın sadece kendi projelerini 
değil yerel yönetimler ve üniversiteler 

ile iş birliğini, ortak projeleri 
geliştirmesi gereken bir dönemdir. Bu, 
yerel yönetimlerimizin dikkat etmesi ve 
üzerinde çalışması gereken bir husustur. 
Bu kapsamda, önümüzdeki iki gün 
boyunca IPA-I dönemi değerlendirilecek 
ve IPA-II dönemi hibelerinin nasıl 
kullanılması gerektiği konusunda yol 
haritaları çizilecek.

Bu konularda uzmanlaşmış yerli ve yabancı 
pek çok katılımcı ile oldukça verimli 
sonuçlar üretileceğini düşündüğüm 
oturumlar düzenlenecek. Tüm dünya ve 
Türkiye için daha verimli, daha güvenli, 
daha sürdürülebilir ulaşım politikaları, 
akıllı ulaşım sistemleri, yeni finansman 
olanakları, veri toplama yöntemleri gibi 
çok önemli konular tartışılacak, geleceğe 
yönelik stratejiler belirlenecek.”

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 
yürütülen Ulaştırma Operasyonel 
Programı-UOP kapsamında düzenlenen 
seminerde “sürdürülebilir ulaşım” 
bağlamında, dünyanın değişik kent ve 
bölgelerine ilişkin deneyimler aktarıldı. 
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Crossrail’s final tunnelling machine, Victoria, is being dismantled 40 metres below Farringdon in central London 
following the completion of Crossrail tunnelling.

Victoria’s 130 metre trailer is being removed via the shaft at Stepney Green and returned to manufacturer 
Herrenknect, with parts recycled for future tunnelling projects.

CROSSRAIL’S FINAL GIANT TUNNELLING MACHINE DISMANTLED 40 METRES BELOW 
CENTRAL LONDON

C rossrail projesinin son tünel 
açma makinası Victoria, tünelcilik 
çalışmalarının tamamlanmasından 

sonra Farringdon istasyonunda yerin 40 
metre altında söküm işleri yapıldı. 

Victoria’nın 130 metre uzunluğundaki 
lojistik (back-up) ünitesi Stepney Green’de 
bulunan şafttan dışarıya alınacak olup, 
üreticisi olan Herrenknecht firmasına 
ileriki projelerde kullanılması için geri 
gönderilecektir. Kesicikafa ise ufak parçalar 

halinde Farringdon istasyonundan dışarıya 
alınacaktır. 

Crossrail Doğu Tünelleri Proje Müdürü 
Roger Mears “Crossrail Projesinin son tünel 
açma makinası Victoria kazı çalışmalarını 
tamamladı ve şu an söküm işleri 
yapılmakta, makinanın ve ekibin kaliteli ve 
iyi iş çıkarmasının ardından kazı çalışmaları 
tamamlandı. Şu an ise önümüzde karmaşık 
bir iş olan rayların yerleştirilmesi işlemi 
var” sözlerini dile getirdi. 

TBM Victoria ismini modern raylı sistemlerin 
başladığı zamanı gören Kraliçe Victoria’dan 
almış olup Mayıs 2015 ayında Farringdon 
istasyonuna ulaşarak kazı çalışmalarını 
tamamlamıştır. Son üç yıl içeriside her biri 
1000 ton ağırlığındaki ve 6,2 m çapındaki 8 
adet tünel açma makinası, 42 km hat tüneli 
kazısını Londra şehrinde gerçekleştirmiştir. 
Tüneller varolan yeraltı hatları, kanalizasyon, 
altyapı tünelleri ve bina temelleri arasında 
açılmış olup, 42 metreye ulaşan derinliklerde 
istasyonlar arasında konumlandırılmıştır.  
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CrossraIl Projesinin son Tünel açma makinasInIn 
söküm işleri londra’nIn 40 meTre alTInda YaPIldI
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KAYNARCA-SABİHA GÖKÇEN 
METROSU’NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Minister of Transport Maritime Affairs and Communication Feridun Bilgin stated that new 7.4 km 
metro line between Kaynarca and Sabiha Gokcen Airport has been started.

Kaynarca-Sabiha GoKcen Metro Line conStruction WorKS are Started 

belirten Bilgin, sözleşmeye göre metro hattının Mart 2018’de 
tamamlanacağını söyledi. İşin bitimiyle Kaynarca’dan Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na 13 dakikada ulaşılacağını vurgulayan Bilgin, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro çalışmalarının bitmesiyle 
Kadıköy’den Sabiha Gökçen’e raylı sistemlerle doğrudan ulaşımın 
sağlanacağını kaydetti.

Kadıköy-Kartal-Kaynarca, Kaynarca- Tuzla, Kaynarca-Pendik metro 
hatlarının Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlanacağını belirten 
Bilgin, “Anadolu yakasında yapımı tamamlanan ve yapılacak 
metro hatları İstanbul’da mesafeleri yakınlaştıracak. Kadıköy’den 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 46 dakikada ulaşım mümkün hale 
gelecek” dedi. 

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 
İstanbul’da ulaşımı rahatlatacak projelerden biri olan 
Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında inşa edilecek 

metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti.

Bilgin, Bakanlığın İstanbul’da trafiği rahatlatmak amacıyla çok 
sayıda proje yürüttüğünü ifade ederek “Kaynarca- Sabiha Gökçen 
Metro Hattı da bunlardan biri. Söz konusu hattın yapım ihalesi 
gerçekleştirildi, işi alan Gülermak-YSE Ortaklığı ile sözleşme 
imzalanarak yer teslimi yapıldı” dedi.

Söz konusu hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olacağını ve 3 adet 
delme tünel, 1 adet aç-kapa olmak üzere 4 istasyondan oluşacağını 
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Süren ve ŞemSiye UygUlamaları için  
yeni TahkimaT malzemeleri

1 GİRİŞ

Zayıf zemin koşullarında kazı yapılan alanlar için ön tahkimat olarak 
kullanılmakta olan süren ve şemsiye uygulamaları için iki temel zemin 
güçlendirme mekanizmasından bahsedilebilmektedir (Hoek, 2001). 
Bunların ilki, enjeksiyon malzemesinin çatlaklara nüfuz etmesi ve kaya 
süreksizliklerinde bağlayıcı görevi görmesi yolu ile zemin iyileştirme 
mekanizmasıdır. İkinci mekanizma ise zemin basıncının süren veya 
şemsiye borusu üzerine etkimesi neticesinde tahkimat basıncı oluşması 
ve zemin gerilmelerine karşılık verilmesidir. Bu konuda, süren veya 
şemsiye borusu malzemelerinin mekanik parametreleri gibi dolgu 
malzemesinin yapışma özelliği de tahkimat performansını önemli 
ölçüde etkiler (Song vd., 2013). Enjeksiyon dolgunun zemini bağlaması 
ile yük taşıyan bir yapı iskeleti oluşturulur. Enjeksiyon malzemesinin 
çatlaklara nüfuz etme, bağlayıcı performansı  ve yer altı suyuna karşı 
olan direnci malzeme seçimindeki önemli unsurlardandır (Kömürlü ve 
Kesimal, 2012).

Şemsiye uygulamalarında zeminin enjeksiyon ile bağlanması neticesinde 
bir kabuk oluşturulması amaçlandığı için enjeksiyon malzemesininin 
zemine iyi nüfuz etmesi adına düşük viskositeli malzemeler avantaj 
sağlamakta ve uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Kolay uygulanabilir 
olmasının yanı sıra, hızlı reaksiyon göstererek erken tahkimat basıncı 
sağlanması da enjeksiyon malzemesi için önemli bir tercih nedenidir. 
Islak zeminlere yapışabilme ve sulu ortamda katılaşma tepkimelerinin 
etkilenme durumu malzeme seçiminde önemli olan ayrı bir konudur 
(Peila, 2010).

Geleneksel çimento su harcının yetersiz kalacağı pek çok uygulama 
için günümüzde yeni alternatif enjeksiyon malzemeleri mevcuttur. 
Çalışma kapsamında yeni enjeksiyon malzemeleri alt başlığında akrilat 
bazlı, poliüre ve poliüretan bazlı kimyasal enjeksiyonalar ile koloidal 
nanometrik silis süspansiyon ve mikro çimento enjeksiyonlarına 
değinilmiştir. 

Enjeksiyon malzemelerinin çatlaklı zeminlerdeki iyileştirme etkisi 
kaya yüzeyi ile yapışma özelliklerine bağlı olarak şekillenmektedir. 
Enjeksiyon uygulanmış sık çatlaklı zeminlerde çoğunlukla kohesif 
(bağlayıcı malzeme) veya adesif (kaya ve bağlayıcı malzeme yüzeyinde) 
yenilme riski mevcuttur. 

Tahkimat malzemesi seçiminde bir diğer önemli husus enkeksiyonun 
süren ve şemsiye borusuna yapışma özelliğidir. Çünkü, zemin ve süren 
arasındaki etkileşimleri önemli ölçüde enjeksiyon malzemeleri belirler. 
Süren ve şemsiye boruları tahkimat basıncı, maruz kalınan eğilme etkisi 
ve yüzeydeki sürtünmeler neticesinde oluşmaktadır (Song vd., 2013). 

ÖZET
Çalışmada gelen olarak geleneksel çelik ve çimentolu 
enjeksiyon malzemelerin yerine yeni nesil mühendislik 
malzemeleri kullanımının süren ve şemsiye uygulamalarında 
sağlayacağı avantajlara değinilmiştir. Süren, şemsiye borusu 
ve enjeksiyon malzemelerinin kendi mekanik özellikleri gibi 
birbirleri ve zemin ile etkileşimleri tahkimat tasarımında önem 
arz etmektedir. Geleneksel çimentolu harçlar günümüzde halen 
süren ve şemsiye uygulamalarında en yaygın kullanılmakta 
olan enjeksiyon dolgu malzemeleri olsa da önemli eksikleri 
vardır. Bu çalışmada, geleneksel çimento harçlarına göre zemine 
daha iyi nüfuz etme özelliğine sahip koloidal nanometrik silis 
süspansiyon, mikro çimento, akrilik, poliüretan, poliüre bazlı 
yeni bazı enjeksiyon malzemelerinin sağladığı avantajlara 
değinilmiştir. Süren ve şemsiye tahkimat mekanizmalarından 
kısaca bahsedilerek, süren ve şemsiye borusu malzemeleri 
olarak kullanılmakta ve kullanılabilecek çeşitli mühendislik 
polimerlerine değinilmiştir. Çelik korozyonunun önlenmesi ve 
tahkimat veriminin artırılmasına yönelik uygulamalı olarak elde 
edilen veriler ışığında süren ve şemsiye borularının poliüre 
türü polimer malzeme ile kaplanmasının ekonomik ve önemli 
avantajlar sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT
Advantages of new engineering material usage instead of 
conventional steel and cement injection for forepoling and 
umbrella applicatons are dealt in general. In addition to mechanical 
parameters of forepoling, umbrella pipe and injection materials, 
interactions of these material between each other and ground are 
important parameters for support design. Conventional cement 
and water mix is still the most widely applied material as umbrella 
or forepoling injection, although it has important lackings. In 
this study, advantages of some new injection materials that 
have better diffusivity than conventional cement injection like 
suspension of nanometric colloidal silicates, micro cement, acrilic, 
polyurea and polyurethane based injection materials are told. 
Support mechanisms of the forepoling and umbrella systems 
are shortly described, and some alternative support materials 
as forepoling ribars or umbrella pipes are exemplified. According 
to results of studies on preventing corrosion problem and 
improving the support efficiency of steel material, it is assessed 
that polyurea coating economically provide advantages. 
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Çelik, en yaygın kullanılmakta olan süren ve şemsiye borusu 
malzemesidir. Mekanik değerleri, kimyasal içeriği, paslanmaya karşı olan 
dirençleri gibi konulara bağlı olarak farklı maliyetlerde çelik malzemeler 
kullanılmaktadır. Çeliğin paslanma problemi nedeniyle uzun yıllardır 
alternatif malzeme arayışlarına gidilmiş ve yeni malzemeler incelenmiştir. 
İlk kez 1940’lı yıllarda mikroskopik ölçekte farklı birleşenler karıştırılarak 
kompozit yapı malzemesi üretilmiştir (Alkhrdaji vd., 2001). Önceleri 
beton donatısı olarak yapı sektöründe uygulanan lif katkılı mühendislik 
polimer kompositler 1970’li yıllarda kaya saplaması malzemesi olarak 
yeraltı kazılarında yerini almıştır (Firep, 2013). Çeliğe nazaran daha 
doğrusal elastik malzeme özelliği gösteren, daha hafif, paslanma 
problemi olmayan, çimento harcı ile çok iyi yapışma özelliği gösterebilen 
ve çeliğe nazaran yüksek çekme ve sıkışma dayanımlarına sahip olan 
çeşitli fiber katkılı polimer (FRP) malzemelerin son yıllarda üretimi 
artmıştır. Halen çeliğin en yaygın olarak kullanılan kaya saplaması, 
süren ve şemsiye malzemesi olmasında FRP malzemelerinin fiyatları 
önemli role sahiptir. Bunun yanı sıra, gevşemeye müsaade edilmemesi 
gereken sık süreksizliklere sahip zayıf zeminler gibi rijit tahkimat 
gereksinimi olan uygulama alanlarında istenilen tahkimat katılığı çoğu 
FRP malzeme ile ekonomik olarak sağlanamamaktadır (Barris vd., 2009). 
Yaygın kullanılan kalitedeki çoğu çeliğin henüz stok sahası sürecinde 
paslanabildiği düşünülürse, çeliğin korozyon problemini çözmek oldukça 
önemlidir. Bu durum karşısında, FRP malzemelerin ekonomik özellikleri 
de düşünüldüğünde çelik kaplama uygulamalarına yönelik çalışmalar 
önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, yazarlar tarafından çeliğin poliüre türü polimer ile 
kaplanarak ekonomik olarak paslanma probleminin çözülmesi ve 
tahkimat performansının artırılmasına yönelik uygulamaların detaylarına 
ve bulgulara yer verilecektir. 

2 SÜREN VE ŞEMSİYE BORULARINDAKİ GERİLMELER

Zeminden etkiyen yükler nedeni ile süren ve şemsiye boruları içerisinde 
eğilme momentleri oluşur (Song vd., 2013). Eğilme momentleri nedeni 
ile malzeme normal ve makaslama gerilmelerine maruz kalmaktadır 
(Aköz vd, 2005). Ayrıca, süren ve şemsiye boruları belirli bir açı 
ile uygulandıkları için yüzeylerine paralel kuvvetler nedeni ile de 
makaslama gerilmeleri oluşur. Bu yüzden, malzemenin çekme ve 
makaslama dayanımları birlikte önem arz eder. 

Süren ve şemsiye borularının tünel içi tahkimatsız kısımda tavan 
yükünü taşıyan bir kiriş görevi üstlendiği, bu sınır dışında uygulandıkları 
delik içinde çift taraflı sabitlenmiş kiriş şartları altında oldukları 
ve zemin basıncının uniform olarak etkidiği varsayıldığında eğilen 
malzeme içerisindeki maksimum çekme gerilmesi Eşitlik 1’e göre 
hesaplanmaktadır (Kömürlü, 2012):

Süren veya şemsiye borusu uygulanan ve kazı yapılan alana tünel 
içi tahkimat uygulanmamış veya taze püskürtme beton gibi henüz 
tahkimat reaksiyonlarının zemin deformasyonları üzerinde anlamlı etkiye 
sahip olmadığı durum gibi senaryoları düşünmek gerekirse, tek taraflı 
sabitlenmiş kiriş şartları dikkate alınmalıdır. Genelde uygulamalarda süren 
ve şemsiyelerin çelik bağ gibi rijit bir sisteme yük aktarması sağlansa 
da, yalnız kazılmamış zemin içinde sabitlenme etkisinin görüleceği 
bahsedilen durumda, malzeme içerisinde oluşacak olan maksimum 
çekme gerilmesi Eşitlik 2’ye göre tayin edilebilir (Kömürlü, 2012): 

Eşitliklerde yer alan W yayılı yük (N/m), L tünel içi tahkimatsız 
bölge uzunluğu (m) ve Z kesit modulü (m3) olup süren demirleri 
için Eşitlik 3’e ve şemsiye boruları için Eşitlik 4’e gör hesaplanabilir: 

Eşitliklerde yer alan r, r0 ve r1 sırası ile süren yarıçapı, şemsiye borusu dış 
ve iç çaplarını ifade etmektedir.

Sürenler sık çatlaklı hızla gevşeme gösterebilecek zeminlere uygulandıkları 
için rijit tahkimat özelliği göstermelilerdir. Deformasyona aşırı müsaade 
edilmesi ile kaya kütlesi gevşeyecek ve tahkimat sistemi üzerine binecek 
olan ölü yük miktarı artış gösterecektir. Süren ve şemsiye boruları için 
yayılı yük altında çift taraflı ve tek taraflı sabitlenme şartlarına göre 
sehim (∆) tayini sırasıyla Eşitlik 5 ve Eşitlik 6’da gösterildiği gibi yapılır 
(Kömürlü, 2012): 

Ef eğilme elastisite modulü (GPa), I ise eylemsizlik momenti (m4) olup süren 
demirleri için Eşitlik 7’ye ve şemsiye boruları için Eşitlik 8’e göre hesaplanabilir: 

Yaklaşımlardan görüldüğü üzere, süren veya şemsiye borularının zeminde 
müsaade edeceği deformasyon miktarları çift taraflı sabitlenme koşullarına 
bağlı olarak büyük oranda değişmektedir. Bü yüzden, süren uygulanmış 
olan ve kazı yapılan alanda tünel içi tahkimatları uygulamadan ilerlemek, 
süren veya şemsiye sistemlerinin tahkimat katılıklarını (rijitliklerini) 
düşürür. Tahkimata gelen zemin yükünü tayin ederken Eşitlik 10’da 
verilen Terzaghi’nin zemin gevşeme basıncı (Pg) yaklaşımı kullanılabilir 
(Song vd., 2013). Bu değer, süren veya şemsiye boruları arasındaki 
yatay mesafe (Y) ile çarpılarak ilerleme yönünde bir süren veya 
şemsiye borusu üzerine etkiyen düşey yayılı yük tayin (kN/m) edilebilir: 
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Eşitliklerdeki K0 zemin yanal gerilmelerinin düşey gerilmelere olan 
oranıdır, c zemin kohezyonu (kN/m2), Ø zemin içsel sürtünme açıcı (o) 
ve y zemin birim hacim ağırlığıdır (kN/m3). h değeri çok sığ tünellerde 
direk tavan derinliği (m) olarak alınabilmektedir ve diğer koşullarda RQD 
değerine bağlı olarak Tablo 1’de gösterildiği üzere dikkate alınmalıdır 
(Rose, 1982). ѲT açısı süren kesiti ve tünel kesit merkezini birbirine 
bağlayan doğrunun düşey ile yaptığı açı olup Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1’de yer alan N tünel kesit yüksekliğidir (m). Süren veya şemsiye 
boruları için ѲT açılarına bağlı olarak dikkate alınması gereken yayılı yük 
değeri Eşitlik 12’de verilmektedir. Süren ve şemsiye boruları yerleştirildikleri 
konuma bağlı olarak tünel cidarına dik etkiyen farklı kuvvetler altında 
eğilmeye maruz kalacaklardır.  Eşitlik 9’da verilen Wv  değeri tavandan 
gelen düşey yayılı yüktür ve ѲT=0o koşulunda için W  değerine eşittir. 

Hiçbir W değeri süren veya şemsiye borusu malzemesinin çekme 
dayanımından daha yüksek bir gerilme değerine neden 
olmamalıdır. Bu durumda Eşitlik 12 ve Eşitlik 2 birleştirildiğinde 
herhangi bir güvenlik faktörü içermeden olması gereken minimum 
malzeme dayanımı değerini veren Eşitlik 14 elde edilmektedir: 

Şekil 1. Ayna kesiti ve süren konumları

Tablo 1. Kaya kütlesi özelliği ve h

Gevşeme sonucu oluşan yük kemeri yüzeye ulaşmayan orta derinlikteki 
tüneller için Tablo 1’deki h değerleri dikkate alınabilir. Ancak, Terzaghi 
derin tünellerde gevşeyen tavan basıncı olarak Eşitlik 16’nın kullanılmasını 
önermiştir (You vd., 2006):

Gevşemiş tavan yüküne yönelik Bierbaumer yaklaşımı da mevcuttur  
(You vd, 2006):

H değeri tünel tünel tavanı derinliği (m) olup, Terzaghi’nin yaklaşımına 
paralel olarak sığ derinlikler için α değeri 1 değerine eşit olup diğer 
şartlar için Eşitlik 17 ve Eşitlik 18’e göre hesaplanmaktadır:

Başka bir araştırmacı Ünal, RMR değerine bağlı olarak tavan yükü 
hesaplamaları için Eşitlik 19’u önermiştir (Ünal, 1982):

Bu yaklaşıma göre, RMR değeri düşük değerlerdeki zayıf kaya kütlelerinde 
kazı sonrası tünel derinliği boyunca zemin ağırlığının önemli bir kısımı 
gevşeme nedeni ile tahkimat üzerine etkiyecektir. 

L değerini çelik bağ kullanılıyorsa son kurulan çelik bağ ve ayna 
arasındaki mesafe olarak almak mümkündür. Yeni püskürtülmüş taze 
beton ile ayna arasındaki mesafeyi tünel içi tahkimatsız mesafe olarak 
değerlendirmek doğru değildir. Çünkü taze beton henüz sabitleme etkisi 
oluşturamaz. Tek taraflı sabitleme koşulu için L değeri süren veya şemsiye 
borusu altında kalan tahkimatsız alan olarak dikkate alınmalıdır. Çift ve 
tek taraflı olarak sabitleme koşulları için L değişkeni şematik olarak Şekil 
2’de gösterilmektedir.  

Sürenler arası uygulama mesafaleri (SL), sürenlerin boyları (Lp), montaj 
açıları (ѲL), tünel kesiti yüksekliği (N) tahkimat dizaynında önemli 
parametrelerdir,  Şekil 3’te görüldüğü gibi zeminde potansiyel yenilme 
düzleminin süren veya şemsiye sisteminin altında kalması hedeflenmelidir. 
Bu durumda, sürenler arası uygulama mesafesi için izin verilebilir 
maksimum değer Eşitlik 20’ye göre hesaplanabilir:
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Eğilen malzeme içerisinde oluşan normal gerilmeler eğilme momenti ile 
bağlantılı olarak değişmektedir. Eğilme momenti ve maksimum gerilme 
arasındaki ilişki Eşitlik 21’de verilmektedir.

Eğilme momenti malzeme içerisinde makaslama gerilmelerinin 
oluşmasına neden olur. Bu durum için, maksimum makasla kuvvetleri 
eğilme momentlerinin sıfırlandığı konumlarda gerçekleşir, ve eğilme 
momentinin maksimum değerler aldığı konumda kesme kuvveti sıfıra 
eşit olur. Maksimum eğilme momenti ve kesme kuvveti sırası ile Eşitlik 
22 ve 23’te görüldüğü gibi oluşmaktadır. Maksimum kesme kuvveti 

Maksimum makaslama gerilmeleri ve çekme gerilmelerinin farklı 
konumlarda yaşanmış olsa da malzemenin mekanik parametrelerine 
bağlı olarak yenilme her iki gerilmenin de etkidiği konumda başlayabilir. 
Basit kiriş teoremine göre iki tarafından sabitlenmiş olan bir kiriş boyunca 
kesme kuvvetleri ve eğilme momenti değişimi Şekil 4’te verilmektedir.

Delik ve enjeksiyon özellikleri, farklı sabitlenme koşulları, tünel içi 
tahkimatsız bölge dışındaki süren veya şemsiye borularının eğilme etkileri 
ve zeminden süren veya şemsiye boruları yüzeylerine paralel aktarılan 
kuvvetler basit sabitlenmiş kiriş yaklaşımlarının kullanılabilirliğini 
etkiler. 

Yukarıda zeminden gelen tüm yükü süren veya şemsiye borularının 
taşıma durumuna yönelik pratik yaklaşımlara değinilmiştir. Çoğu basit 
süren uygulamalarınde zeminin enjeksiyon ile bağlanması beklenmez, 
enjeksiyon süren ve zemini bağlamak için kullanılır. Ancak, ideal bir 
şemsiye sistemi için enjeksiyon malzemesinin zemine nüfuz etmesi ve 
şemsiye boruları ile birlikte yük taşıması istenir. Geleneksel çimentolu 
enjeksiyonların kullanıldığı çoğu şemsiye uygulamasında enjeksiyon 
uygulama şekline ve zemin özelliklerine bağlı olarak  verimli bir kabuk 

Şekil 2. Çift taraflı ve tek taraflı sabitlenmiş süren veya şemsiye boruları

Şekil 4. Yayılı yük altında sabitlenmiş basit kiriş yaklaşımına göre kesme kuvveti ve eğilme 
momenti dağılımlarıŞekil 3. Süren veya şemsiye boruları için uygulama aralığı

sürenler gibi dairesel katı kesite sahip kirişler için Eşitlik 24’e göre, süren 
boruları gibi içi boş dairesel kesitli kirişler için Eşitlik 25’e göre hesaplanır 
(Wallace, 2013)
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oluşturulamama riskine karşılık yükün tamamen borular tarafından 
taşınacağı yönünde tahkimat dizaynı yapılabilir. 

3 YENİ ENJEKSİYON MALZEMELER

Enjeksiyon malzemesininin çatlaklara iyi nüfuz etmesi için düşük 
viskosite değerlerine sahip olması, kolay uygulanabilir olması,  hızlı 
reaksiyon göstermesi ve erken tahkimat basıncı sağlaması, ıslak zeminlere 
yapışabilmesi ve sulu ortamda katılaşma tepkimelerinin etkilenmemesi 
malzeme seçiminde özetlenebilecek önem arz eden avantajlardır (BASF, 
2009). 

Günümüzde üretilen akrilat enjeksiyon malzemeleri tüm bu sayılan 
özellikler açısından düşünüldüğünde tercih edilebilir malzemelerdir. 
Kimyasal katkılarla dolgu malzemesinin sıvı fazda kalma süresi 
etkilenmekte olup, bu süre akrilatlar için tipik olarak bir ile kırk dakika 
arasında değişebilmektedir. Sulu ortamlarda polimerleşme reaksiyonları 
gerçekleşebildiği için ıslak zeminleri iyi bağlama özelliğine sahiptir. 
Ayrıca, Sıvı fazda kalma süresi (jel zamanı) en kısa enjeksiyon türü olmasa 
da polimerleşme tepkimelerinin başlaması ile dayanım değerleri hızlı 
artış göstermekte olan akrilatlar bu çalışmada ismi geçmekte olan tüm 
enjeksiyon malzemeleri arasında en kısa sürede en yüksek dayanım 
değerlerine ulaşan türdür. 

Poliüre ve poliüretan bazlı dolguların birkaç saniyeye kadar düşebilen 
sıvı fazda kalma süreleri vardır. Çelik yüzeyi ile arasında çok yüksek 
adezyon değerlerine sahiptirler. Suya karşı kimyasal dirence sahip 
olan poliüre, başka bir amaçla tünelcilikte püskürtme yöntemi ile 
geleneksel membran uygulamalarının yerine su yalıtım malzemesi 
olarak kullanılmaktadır. Kimyasal tepkimeler devam ederken ortamdaki 
su özellikle poliüretan bazlı bazı ürünlerin dayanım değerlerini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir (Kömürlü ve Kesimal, 2012-b). Ancak, ortamda 
su bulunsa da polimerleşme tepkimeleri verimli gerçekleşebilen, su 
gelirini kesmek için kullanılmakta olan poliüretan ürünler de mevcuttur. 
Özellikle poliüretan türü enjeksiyon malzemeleri kendi içerisinde 
önemli farklılıklar göstermektedir, bu yüzden poliüretan bazlı enjeksiyon 
malzemeleri temin edilirken ürün özellikleri detaylı sorgulanmalıdır. Jel 
zamanı geçtikten sonra yüksek oranlarda şişme özelliği gösterebilen 
poliüretan köpük malzemelerin zeminde yaşanan düşmeler nedeni ile 
oluşabilecek boşlukları doldurmak için madencilik uygulamalarında  
kullanımı artmaktadır (DEEDI, 2010). 

Kazı yapılacak zemini güçlendirmek amacı ile uygulanmakta olan 
enjeksiyonlar bazı termoset polimer malzemeler gibi sıvı fazda 
uygulanabileceği gibi koloidal silica, mikro çimento veya geleneksel 
çimento gibi katı içerikli sulu süspansiyon enjeksiyon malzemeleri 
şeklinde de uygulanabilir. 

Termoset polimerler polimerleşme tepkimesi öncesi genelde sıvı fazda 
olarak uygulanır ve sıvı fazda bulundukları hacim içerisinde katılaşırlar. 
Katı partikül içermedikleri için difüzyon verimini jel süresi ve viskositeleri 
belirler (Kömürlü ve Kesimal, 2012-c). Bu anlamda, bahsedilen akrilat 
türü yeni nesil enjeksiyon malzemeleri kimyasal katkılar ile çok düşük 
viskosite değerlerine sahip olabilmekte ve avantaj sağlamaktadır. Katı 
içerikli enjeksiyonlarda ise partikül boyutları çatlaklara nüfuz etme 
açısından belirleyici etkiye sahiptir. 

Mikro çimento kullanımı yukarıda bahsedilen polimer malzemelere 
nazaran daha düşük maliyetlere sahip ve günümüz tünellerinde kullanımı 
yaygınlaşan bir enjeksiyon malzemesidir. Ancak, yeraltı sularından 
hidratasyon tepkimeleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Tipik olarak 
%90-95 dolaylarında tane boyutu 15 mikronun altında olan bu tür 

çimentolar zemine nüfuz etme anlamında geleneksel çimentolara 
nazaran önemli avantaja sahiptir. 

Silikon dioksit bazlı koloidal nanometrik silica jeller ise düşük viskosite 
değerleri nedeni ile uygulama kolaylığı sağlamakta olan ekonomik 
malzemelerdir. Hızlandırıcı katkı ile jel zamanı 10 dakika gibi sürelere 
kadar düşürülebilir. (BASF, 2009). Yeraltı suları koloidal silikalar için verimi 
düşürür. Sulu olarak enjekte edilmektedir ve beton oluşumunda olduğu gibi 
ortamda aşırı su bulunmamalıdır. Ortamdaki su, katalizör katkı ve silikon 
dioksit yüzeyi arasındaki kimyasal etkileşim ile taneler birbirlerine yapışırlar 
(Holter ve Hognestad, 2012). Koloidal silikon dioksit enjeksiyonlar ince 
tane boyutları nedeni ile mikro çimentoya nazaran çok daha dar çatlaklara 
nüfuz edebilir. Şekil 5’te geleneksel, mikro çimento ve koloidal silikaların 
boyutları ve çatlaklara nüfuz etme etkileri şematik olarak gösterilmiştir. 

Şekil 5. Geleneksel, mikro çimentolar ve koloidal silikaların çatlaklara girmesi (BASF, 2009 
kaynağından düzenlenmiştir)

Mikro çimento ve koloidal silika kimyasal enjeksiyonlara nazaran daha 
ucuz olsa da dayanım değerleri ve sulu ortamlardaki performansları 
düşünüldüğünde uygulamaya bağlı olarak daha pahalı kimyasal enjeksiyon 
malzemeleri tercih edilebilirdir. Bu anlamda, akrilat polimer enjeksiyon 
malzemeleri yüksek fiyatlarına rağmen günümüz uygulamalarında yerini 
almış durumdadır. Bahsedilen kimyasal malzemeler şemsiye uygulamaları 
dışında da zemininin mekanik özelliklerini iyileştirmek ve su gelirini 
kesmek için enjeksiyon uygulamalarında kullanılmaktadırlar.

4 SÜREN VE ŞEMSİYE BORULARI

Değinildiği üzere, süren ve şemsiye borularının eğilme etkisi nedeni ile 
çekme dayanımları malzeme seçiminde önem arz etmektedir. Bunun 
yanı sıra deformasyona aşırı müsaade edebilen bir malzeme uygun 
değildir. Çünkü, rijit bir tahkimat sistemi kazı sonrası zeminin gevşemesini 
engelleyecektir. Özellikle sık çatlaklı ve deformasyona minimum seviyede 
müsaade edilmesi gereken zeminlerde bu durum önemlidir. Yüksek çekme 
dayanımına sahip olsa da aşırı deformasyona müsaade eden malzemeler 
kullanılmamalıdır. Örneğin, günümüz koşullarında 200 GPa değerlerine 
kadar çekme dayanımı değerleri gösteren poliamit-imit türü mühendislik 
polimerleri, yeterli dayanım değerine sahip olabilseler de tipik olarak 
4 – 5 GPa aralığındaki eğilme elastisite modulü düşünüldüğünde süren 
veya şemsiye borusu malzemesi olarak kullanılmamalıdırlar. Çelik için 
eğilme elastisite modulü tipik olarak 180 – 200 GPa aralığında olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, bahsedilen polimer çeliğe göre elli 
kata kadar daha fazla sehim gösterebilecektir (Komurlu ve Kesimal, 
2012-a). Rijit malzeme gereksinimi olan alanlarda lif katkılı kompozit 
polimer malzeme kullanımı düşünülebilirdir. Polimer malzemelerin 
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Şekil 6. Püskürtme poliüre su yalıtım kaplaması

düşük özgül ağırlıkları, çeliğe nazaran hafif olmaları uygulama için 
önemli bir avantajdır. 1970’li yıllardan itibaren çeliğin alternatifi olarak 
paslanma problemi olmayan polimer kompozitler tünelcilik sektöründe 
kullanılmaktadırlar. Önceleri kaya saplaması olarak kullanılan komposit 
polimerler, daha sonra hasır gibi beton içi donatı malzemesi olarak ta 
tünelcilik uygulamalarında yerini almışlardır.  İlk kez mimari amaçlarla 
1956 yılında ve yük taşımak amaçlı yapı malzemesi olarak 1967 
yılında cam lifli olarak uygulaması gerçekleşmiştir (Stromberg, 2013). 
Laboratuvar ve uygulama ölçekli çalışmalarla hızla geliştirilen kompozit 
polimer malzemeler, cam liflerin yanı sıra, karbon, bazalt ve aramit katkılı 
olarak üretilmekte ve çoğunlukla matriks malzemesi olarak poliester, 
epoksi, vinilester, fenol formaldehit reçineler, poliimit ve ABS gibi polimer 
türleri görülmektedir (Saikia vd., 2007; Xsiao-dong vd., 2013; Barris vd., 
2009, Kömürlü ve Kesimal, 2012c). 

Günümüzde çekme dayanımı 2 GPa değerlerine kadar ulaşan, çimento 
harcı ile yüksek adezyon değerlerlerine sahip, çeliğe göre daha rijit (katı) 
tahkimat özelliği gösteren karbon lifli polimer kompozit malzemeler 
(CFRP) üretilmektedir. Ancak, bu malzemelerin fiyatları nedeni ile çelik 
kadar yaygın kullanılmamaktadırlar. Nispeten daha uygun fiyatlara 
sahip olan cam fiber katkılı polimer (GFRP) malzemeler günümüzde 
1 GPa değerlerine kadar artabilen çekme dayanımı ve çeliğe nazaran 
daha düşük elastisite modulü değerleri göstermektedirler. Kullanılan 
malzemeler, birleşim oranları, ekstra kimyasal katkılar, üretim yöntemleri 
gibi parametrelere bağlı olarak bu tür kompozit malzemelerin fiyatları 
ve mekanik özellikleri oldukça değişkendir. Ancak, çeliğe nazaran pahalı 
malzemeler oldukları söylenebilir. Bu nedenle halen çelik kadar yaygın 
kullanılmamaktadırlar. Ancak, kaya saplaması malzemesi olarak kullanımı 
artış göstermektedir. Süren ve ayna stabilizasyonları için zemin çivisi 
olarak üretilen lifli polimer kompozit ürünler de mevcuttur. Ancak, kazı 
yapılacak aynadaki zemin çivisi gibi geçici tahkimatlar için uygulamada 
genellikle paslanma konusuna dikkat edilmemektedir. Bunun yanı sıra 
GFRP, şişen killi zeminlerde deformasyona kontrollü müsaade edebilecek 
süren malzemeleri olarak uygulanabilirdir (Hoek, 2006)

Şemsiye sistemlerinin uzun süreli dayanımı özellikle bozuk ve gevşeme 
riski olan zeminler için önemlidir. Şehirsel bölgelerde olduğu gibi bozuk 
zeminlerin yüzey yüklerine maruz kalması neticesinde şemsiye borularının 
korozyon problemi nedeni ile tahkimat performansında zaman içerisinde 
önemli değişimler görülmesi önemli olumsuz etkilere yol açabilecektir. 

Paslanma problemi olmayan ve gerekli mekanik özellikleri sağlayacak 
malzemelerin fiyatları düşünüldüğünde, çeliğin ekonomik olarak su 
yalıtımının sağlanması uygulamalar açısından önemli bir gelişme 
sağlayacaktır. Bu konuda, yazarlar tarafından kaya saplamaları 
uygulamalarında ilk kez kaplama malzemesi olarak poliüre türü polimer 
uygulanmıştır.

Poliüre malzemesinin seçim nedeni pratik uygulanışı, çelik ve çimento 
harcı yüzeylerine çok iyi yapışma özelliğidir (Jain ve Gupta, 2012). 
Poliüre, poliüretan, lateks gibi içeriklerde püskürtülen ince kaplama 
malzemeler Kanada, Avustralya, Güney Afrika gibi ülkelerde madencilik 
uygulamalarında kaya ve beton yüzeylerine iyi yapışma özellikleri 
dolayısı  ile tahkimat malzemesi olarak kullanılmaktadırlar (Tannant, 
2001 ;Öztürk, 2011). 

Poliüre izosiyenat bazlı bir kopolimerlerdir. İlk kez 1959 yılında 
geliştirilmiş ve 1960’lı yıllar boyunca sadece spandeks malzemesi olarak 
kullanılmışlardır. Mekanik özellikleri zamanla anlaşılan ve iyileştirilen 
poliüreler, 1990’lı yıllardan itibaren yalıtım amaçlı yüzey kaplama 
malzemesi olarak püskürtme yöntemi ile uygulanmaktadırlar. Poliüre 

termoset bir malzeme olup, sıvı halde izosiyenat ve polyol karışımı olarak 
püskürtülmektedir. Ürün türüne bağlı olarak değişen jel süreleri vardır. Bu 
çalışmada uygulanan malzeme nozul ucundan çıktığı andan itibaren beş 
saniye içerisinde katılaşmaya başlamaktadır. 

Poliüre tünelcilikte su yalıtım malzemesi olarak ta kullanılmaya 
başlamıştır. Membran örtülerinin montajı sırasında ufak bir hata ile su 
yalıtım sisteminin kesintiye uğraması riskine karşılık, poliüre püskürtme 
yöntemi ekonomik ve pratik olarak kesintisiz su yalıtım sistemlerinin 
oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Şekil 6’da su yalıtımı amaçlı 
poliüre püskürtme uygulamasına yönelik bir resim paylaşılmıştır.

Çeliğin poliüre ile kaplanarak ekonomik olarak paslanma probleminin 
çözümünün incelenmesine yönelik ribar ve split-set tipi kaya saplamaları 
üzerlerine poliüre püskürtülerek kaplama uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 
Malzemenin su yalıtım özelliklerini gözlemlemek için sülfirik bir bakır 
madeni olan Çayeli Bakır İşletmelerinde ıslak bir zonda kaplamalı ve 
kaplamasız kaya saplamalarının montajı gerçekleştirilmiştir. Yer altında 
kısa ve uzun vadeli (1 hafta, 5 hafta, 6 ay) çekme testleri uygulanmış 
ve sonuçlar kıyaslanmıştır. Kaya saplamalarının poliüre kaplanması ve 
kaplanmış kaya saplaması yüzeyine ait resimler Şekil 7’de verilmektedir. 
Kaplama yüzeyi örtecek kadar, ince bir şekilde uygulanmıştır. 

Çekme testlerinde kaplamasız saplamalar için elde edilen verilere 
nazaran çok yüksek olan, çeliğin yenileceği değerlerdeki yüklerde dahi 
kaplamalı saplamalar yerlerinden sıyrılmamışlardır.

Kullanılan split setler 39 mm nominal dış tüp çapına sahip olup, 35 
mm çapında deliğe monte edilmekte olan galvaniz kaplı çeliklerdir. 
Galvaniz kaplanmış olsa da sürtünmeler nedeni ile galvaniz tabakası 
zarar görebilmekte ve sülfirik madendeki yer altı suyu karşısında hızla 
korozyona uğramaktadır.     

Kaplamasız olarak 6 ay önce uygulanmış bir split setin çekme testi 
ile delikten sıyrılmış ve dışarı çıkarılmış hali Şekil 8’de mevcuttur. 
Bu saplama için sıyrılma yükü 25 kN dur. Tüm süreler için (1 hafta, 5 
hafta, 6 ay) polimer kaplı split setler yerlerinden sıyrılmamışlardır, ve 
ölçülen maksimum yük değerlerinde çelik kırılması yaşanmıştır. Şekil 
9’da çekme testi neticesinde kırılmış split set çeliği görülmektedir. 
Testlerde toplam, on beş adet split set ve on beş adet ribar saplamaları 
kaplamalı olarak kullanılmıştır. Kullanılan ribarlar 2 santimetre çapında 4 
metre uzunluğunda nervürlü çeliklerdir. Şekil 10’da görüldüğü gibi ince 
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kaplama ile ribar yüzeylerindeki nervür izleri kaybedilmeden poliüre 
uygulanabilmektedir. Şekil 11’de yeraltında uygulananan çekme testi 
görülmektedir. 

Onbeş adet kaplamalı ribar, onbeş adet kaplamalı split set numuneleri 
üç farklı test süresi için beşer numune halinde ayırılmıştır. Dolayısı 
ile, kaplamalı kaya saplamaları için verilen değerler 30 adet numune 
üzerinden elde edilmiştir. Kaplamasız kaya saplamaları için ise madende 
yapılan rutin test verileri özetlenmiştir:

İncelenen zemin türü için madende kaplamasız normal ribarlar, bir hafta 
ile bir ay arası süreler için 80 ila 120 kN aralığında değişebilen sıyrılma 
yükleri vermektedir. Ribarların enjeksiyon uygulama kaliteleri değerler 
arasında farklılıklar görülmesi açısından önemli bir nedendir. 

Şekil 7. Poliüre püskürtülerek kaya saplamalarının kaplanması ve kaplanmış saplama yüzeyleri

Şekil 8. Paslanmış split set

Şekil 9.Çekme testinde kırılmış olan split set

Şekil 10. Kaplanmış ribar yüzeyleri

Şekil 11. Yeraltında saplama çekme testi
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Split setler için ise 35 - 40 kN madende elde edilen ve istenilen taşıma 
kapasitesidir. Split setler direk yer altı suları ile temas halinde olduğu için, 
zaman içerisinde dayanımları paslanma nedeni ile önemli ölçüde azalmakta 
ve 6 ay gibi sürelerde 20 kN gibi değerlere kadar taşıma kapasitesi 
düşmektedir. 

Kaplamalı split setler tüm test sürelerinde yerlerinden sıyrılmamış ve 55 
kN-60 kN gibi yükler altında çelik ringi kırılarak testlere son verilmiştir. 
Dolayısı ile 6 aya kadar olan süre içinde kaplamalı split setlerin yüzey 
sürtünmeleri 60 kN üzerinde taşıma kapasitesine sahip olmaktadır. Bu 
sonuca göre, split set üzerindeki poliüre kaplama uzun vadeli taşıma 
kapasitesinde %200’ün üzerinde artış sağlamıştır.

Ribarların toplam 9 adeti uzunlukları boyunca tam kaplı ve 6 adeti 
yarım kaplı olarak uygulanmıştır. Tüm test süreleri için ribar sıyrılması 
yaşanmamıştır. Yarım kaplı ribarlar dahil olmak üzere 200 kN olan çekme 
testi aletinin üst yükleme sınırına ulaşılmış ve testler bitirilmiştir. Bu verilere 
göre ribarların taşıma kapasiteleri en az %200 artırılmış olmaktadır. Elde 
edilen sonuçlara dayanarak, kısa ve uzun dönem için poliürenin çimento 
enjeksiyon harcına ve çelik yüzeyine çok iyi yapışma özelliği gösterdiği 
görülmüştür. 

Split set yüzeyindeki poliürenin kaya yüzeyi ile çok iyi aderans sağladığı 
sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, split setin kaplanması sonucu milimetre 
mertebesinde de olsa çapı artmakta olduğu ve bu yüzden delik içinde daha 
çok sıkışarak, yüzeyindeki sürtünmelerin artması da taşıma kapasitesini 
artırıcı yönde bir etkidir. Split setlerin, kaplanamamış iç yüzeylerine rağmen 
ilk altı aylık süreçte çelikte korozyon nedeni ile taşıma kapasitesi düşmemiştir. 
Split setlerin iç yüzeylerindeki galvanizlerin uygulama esnasında çizilmiyor 
olması bu sonucun yorumlanması için önemli bir bilgi olabilir. 

5 SONUÇLAR

Yatay ile açılı olarak montaj yapılan tahkimatın taşıma kapasitesinde çelik 
yüzeyi ile enjeksiyon arasındaki aderans önemli role sahip olduğu için 
yapışma verimini artırarak su yalıtımı sağlayacak bir ara yüzey oluşturulması 
önemli bir avantaj kazandıracaktır. Poliüre kaplama ile, süren ribarları için 
kesin bir sudan koruma sağlanabileceği, şemsiye boruları için ise önemli 
ölçüde koruma sağlanabileceği öngörülmektedir. Süren boruları içerisinden 
uygulanan enjeksiyon malzemesi nedeni ile kaplanmamış yüzeye su 
kolaylıkla giremeyecektir. Süren boruları için riskli paslanma yüzeyi dış 
yüzeydir. Çünkü, bekletme, taşıma ve montaj gibi uygulamalarda dış yüzey 
galvaniz kaplamaları çizilmektedir.  Paslanmış yüzey yerine kimyasal direnci 
yüksek bir malzeme tercih edilirdir, paslanmanın önlenmesi ile tahkimat 
maruz kaldığı gerilmeler karşında daha dirençli olacaktır. Aynı zamanda, 
tahkimat yüzeyindeki yapışmaların iyileşmesi neticesinde adesif yük taşıma 
kapasitesi artacaktır. 

Geleneksel çimentolu enjeksiyonlar ile şemsiye uygulamaları için istenilen 
kabuk oluşturulamayabilir. Sıvı fazda düşük viskositeli, pratik uygulanabilen, 
yüksek dayanım ve yapışma özelliğine sahip, suya karşı kimyasal direnç 
gösteren ve sulu ortamda kürlenebilen yeni mühendislik polimerleri ve 
yanı sıra, daha ekonomik olan koloidal silika, mikro çimento gibi geleneksel 
çimentoya nazaran çatlaklara iyi nüfuz edebilen enjeksiyon malzemeleri 
süren ve şemsiye uygulamalarında tercih edilir malzemelerdir. 

Günümüzde hızla yeni malzemeler türetilmekte  ve geliştirilmektedir. 
Tünelcilik tarihi boyunca gelişmelerin önemli bir kısmı yeni tahkimat 
malzemeleri neticesinde gerçekleşmiş olup, önümüzdeki süreç için de yeni 
malzemeler değerlendirilmelidir. 1970’li yıllardan itibaren tünel tahkimat 
malzemesi olarak kullanımı yaygınlaşan mühendislik polimerlerinin 
gelişimlerinin takip edilmesi, tünelciliğin yeni yönelimlerine daha iyi cevap 
verilmesine olanak sağlayabilecektir. 
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ITA 2015 Ödülleri 

19 Kasım tarihinde Hagerbach 
İsviçre’de Uluslararası Tünelcilik 
ve Yeraltı Çalışmaları Derneği 

tarafından düzenlenecek olan 2015 
ITA tünelcilik ödülleri, Dünya çapında 
düzenlenen yenilikçi ve başarılı 
yeraltı projelerini bireylere tanıtmayı 
amaçlamaktadır. Şu ana kadar 1 Ocak 
2013 ile Şubat 2015 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 110 adet proje, ITA 

Next November 19th in Hagerbach, Switzerland, the 
international tunnelling and underground space 
community will get to discover the most outstanding 
and innovative infrastructure projects nominated for 
the ITA Tunnelling Awards 2015. Up to now, over 110 
projects from all over the world, performed between 
January 1st 2013 and February 2015, have been 
submitted to the 17 experts jury chaired by Soren Degn 
Eskesen, President of ITA

ITA AwArds 2015

başkanı Soren Degn Eskesen önderliğinde 
17 kişilik bir kurul ile yürütülen elemelere 
başvurmuştur.

ITA Başkanı Soren Degn Eskesen “Bu 
tarz başarılar ihale makamları, proje 
müdürleri ve genç mühendisler arasında 
uluslararası düzeyde tanınma imkanı 
sağlamaktadır. Ayrıca, bizim bu konudaki 
nihai amacımız tünel profesyonellerinin 

en iyi başarılarını herkes ile paylaşmalarını 
sağlamaktır. Bunlara ek olarak ödül töreni 
aynı zamanda projelerin şehiriçi ve iklim 
problemleri ile uğraşmasından dolayı 
kamusal yararlar da sağlamaktadır. Bu 
nedenlerden dolayı ITA ödül törenleri 
endüstride daha görünür ve rekabetçi bir 
ortam yaratmaktadır” şeklinde konuştu.
Başvuru yapan projeler 25 Ağustos 10 
Eylül tarihleri arasında jüri tarafından 
incelenecek ve Eylül ayı sonunda ITA 
son listeyi açıklayacaktır. Elemeyi geçen 
projeler 1 gün sürecek olan Hagerbach 
Yeraltı Konferansı ve Sergisinde 
sunumlarını yapacaklardır. Katılımcılar 
için Dünya’daki tünelcilik faaliyetleri 
hakkında bilgi edinmeleri açısından 
oldukça önemli bir gün olacaktır. Ödüller 
ise aynı akşam sahiplerini bulacaktır. 

ITA 2015 ödülleri 9 kategoride 
verilecektir. 
• Yılın en göze çarpan projesi- 50 M euro 
değerine kadar 
• Yılın tünelcilik projesi ödülü– 50 ile 
500 M euro arasında 
• Yılın en büyük çaplı tünelcilik projesi 
ödülü- 500 M euro üzerinde 
• Yılın en iyi yenileme/geliştirme 
projesi  
• Yılın en iyi teknik ilerlemesi ödülü 
• Yılın en iyi çevre koruma ödülü 
• Yılın en iyi güvenlik girişimi ödülü 
• Yılın en yenilikçi yeraltı kullanımı 
ödülü 
• Yılın en iyi genç tünelcilisi  ödülü
Konferans ve Gala yemeği rezervasyonu 
için aşağıdaki bağlantıdan 
faydalanılabilir.

https://awards . i ta-ai tes .org/book-
conference-and-dinner.html

Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı 
Çalışmaları Derneği Hakkında 
Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı 
Çalışmaları Derneği (ITA), uluslararası 
kar amacı olmayan ve devlet dışı bir 
organizasyon olup, sürdürülebilir 
çalışmalar için yeraltı kullanımını ön 
planda tutan bir kurumdur. 1974 yılında 
kurulan ve merkezi İsviçre’nin Lozan 
kentinde bulunan bu dernek, toplamda 73 
üye ülke, 300 bağlı üye, 17 ana sponsor 
ve 60 destekçi bulundurmaktadır. 
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RAYLI SİSTEMLERDE TEKNOLOJİNİN BUGÜNÜ 
VE GELECEĞİ ESKİŞEHİR’DE KONUŞULDU

Çarşamba günü Eskişehir Rixos Hotel’de 
düzenlenen Raylı Sistemler Günü 2015 
etkinliğinde konuşuldu. Etkinlik dünyanın 
en büyük yazılım şirketlerinden biri olan 
Dassault Systèmes ve iş ortağı Cadem 
tarafından gerçekleştirildi. 

Etkinlikte Türkiye’de hızlı bir gelişim 
içinde olan ve milli projeler yapılan raylı 
sistemler sektörünün bugünü ve geleceği 
üstünde duruldu, bu sektöre yönelik 
en son teknolojiler üzerine konuşuldu. 
Cadem CEO’su Ali Serdar Emre’nin açılış 
konuşmasını yaptığı etkinlikte etkinliğe, 
Dassault Systèmes ve Cadem’in üst düzey 
yöneticilerinin yanı sıra iş ortakları, 
müşteriler ve ulaştırma sektöründen 
yöneticiler ve uzmanlar katıldı. 

Raylı Sistemlerde İnovasyon 
Etkinlik için yurtdışından Eskişehir’e 
gelen Dassault Systèmes Ulaştırma ve 
Mobiliteden Sorumlu Çözüm Direktörü 
Luc Feuvrier ise firmanın raylı sistemler 
sektörüne sunduğu vizyon ve çözümler 
hakkında bir sunum yaptı. Feuvrier, 
Dassault Systèmes’in ulaştırma ve 
taşımacılık sektörüne sunduğu üç 
boyutlu çözümler sayesinde endüstrideki 
oyuncuların dünyada ve Türkiye’de iş 
süreçlerini en baştan tanımlayıp 
simüle edebildiğini, süreci sürekli takip 
ederek yönetebildiğini ve sıfır hataya 
ulaşabildiğini söyledi. Feuvrier, Dassault 
Systèmes’in sunduğu çözümlerle raylı 
sistemlerde inovasyon sürecinin hız 
kazandığını ifade etti. 

Dassault Systèmes’in ulaştırma 
sektörüne sunduğu üç boyutlu 
çözümler sayesinde endüstrideki 

oyuncular iş süreçlerini en baştan 
tanımlayıp simüle edebiliyor, süreci 
sürekli takip ederek yönetebiliyor, sıfır 
hataya ulaşabiliyor.  Raylı sistemler 
dünyasındaki son teknolojik gelişmeler 
Eskişehir’de düzenlenen “Raylı Sistemler 
Günü” etkinliğinde konuşuldu. 

Türkiye’de raylı sistemler hızlı bir gelişim 
içinde. Bu alanda birçok milli proje 
hayata geçirilirken, raylı sistemlerin 
tasarım, imalat gibi farklı süreçlerinde 
kullanılan yazılım teknolojilerinin de 
önemi artıyor. Türkiye için kritik bir 
endüstri olan raylı sistemlerde bugünü ve 
geleceği belirleyen teknolojiler; 16 Eylül 

Dassault Systèmes is preparing three dimension solutions for transportation sector 
where individuals can define their business process and could reach zero error. The last 
technological innovations are discussed “Railway Systems Day” in Eskisehir.

The Today and The FuTure oF railway SySTem 
TechnologieS diScuSSed in eSkiSehir
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On July 22, 2015, a 3.5 m (11.5 ft) 
Robbins Main Beam TBM began a 
new chapter in its storied 32-year 
career. Originally built for the 
Terror Lake project in Alaska, the 
veteran machine has been used 
all over the world, most recently 
in Hong Kong.  Including its new 
6.3 km (4.0 mi) long tunnel for 
the Mid-Halton Outfall in Ontario, 
Canada, the machine will have 
bored nearly 30 km (18.6 mi) of 
tunnels since 1983.

ROBUST ROCK MACHINE 
IS A WORKHORSE OF 
THE TBM WORLD

22 Temmuz 2015 tarihinde 3,5 metre 
çapındaki Robbins marka Main 
Beam tipi tünel açma makinası 

32 yıllık kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 
Alaska’da gerçekleşen Terror Lake projesi 
için üretimi yapılan bu emektar makina 
yakın zamanda Hong Kong’daki bir 
projede boy göstermiş olup, Dünya’nın 
çeşitli yerlerinde kullanılmıştır. 6,3 
kilometre uzunluğundaki Mid Halton 
Ontario, Kanada projesi ile 1983 yılından 
itibaren yaklaşık 30 km tüneli başarı ile 
tamamlamıştır. 

Makinanın bu kazısında farklı zorluklar 
ile karşılaşacak. Üzerinde revizyonlar 
yapılan bu makina sert kaya ortamında 
yüksek kapasiteli kazı yapabilecek 
seviyeye yükseltilmiştir. Beklenen 
jeolojik yapı ise  kireçtaşı ve silttaşı 
aratabakalı ve maksimum 120 MPa basınç 

dayanımına ulaşan lamineli şeyller’dir. 
Robbins Proje Müdürü Lynne Stanziale 
“çalışmayı oldukça basit bir şekilde 
tuttuk, kesicikafayı daha geniş sıyırıcılar 
ile tasarladık, bu sayede makina daha 
hızlı ilerleyebilecektir” şeklinde konuştu. 
Bunlara ek olarak, TBM son teknoloji 
VFD, elektronik ve yüksek kapasiteli 
tahrik mekanizması ve motorlar ile 
donatılmıştır. Back-up (lojistik) ünitesi 
TBM’in güzergah boyunca geçeceği 130 
metre yarıçapındaki kurpları dönebilmesi 
için revize edilmiştir. 

Yüklenici STRABAG firmasının ticari Proje 
Müdürü Christian Zoller “Yenilenmiş 
TBM’ler yükleniciler için oldukça paranın 
karşılığını veren bir yöntem” şeklinde 
konuştu. Peggie isimli tünel açma 
makinamız bakımı yapılıp, tecrübeli bir 
şekilde yenilendikten sonra makinanın 

Robbins marka Main Beam TBM 1983 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir. Yeni Mid-Halton Outfall Projesi’nin tamamlanmasının ardından yaklaşık olarak  
30 km tünel kazısını tamamlamış olacaktır. 
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TBM Dünyası’nın ÇalışMa Delisi 
Dayanıklı kaya Makinası
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Mid Halton bölgesi yetkilileri çalışmalarına devam eden Peggie isimli Main Beam Robbins TBM’i Ohio ABD üretim tesislerinde ziyaret ederken.

Yüklenci Strabag, Robbins TBM’i 62 metre 
derinliğindeki şafttan aşağıya indirirken.

kullanım ömrü oldukça artmaktadır. 
İşveren Halton Region firmasının ilerici 
görüşleri sayesinde STRABAG yüksek 
seviyeli bir kalitede olan yenilenmiş 
TBM ile çalışma fırsatını yakalamıştır. 

Yüklenici STRABAG Kanada’da daha 
önce Niagara Tünel Projesi dahil olmak 
üzere birçok proje yürütmüştür. Tünel 
projelerine ek olarak STRABAG TBM’in 
giriş ve çıkışı için iki adet derin şaft 
(kuyu) kazısı yürütmüştür. İki yönlü olarak 
tasarlanan tünel boyunca temizlenen 
atık suyun atıksu arıtma tesisinden 
Ontario gölüne taşınması sağlanacaktır. 
Tamamlanan sistem Ontario’nun Halton 
bölgesineki su arıtma kapasitesini 
arttıracaktır. 

TBM 12 metre çapında ve 62 metre 
derinliğinde olan şafttan kazıya 
başlamış ve Eylül 2015 itibarıyla 300 
metre ilerlemiştir. STRABAG Teknik İşler 
Proje Müdürü Terry McNulty “Bu projenin 
en zorlu adımlarından biri ise tünelcilik 
faaliyetinin ilk 4 kilometresi boyunca 
aşağıya doğru eğimle kazı yapılmasıdır. 
Aynı zamanda kazı süresince tünelden 
sızan suların gravite etkisi ile 

kesicikafaya doğru gitmesi çalışmaları 
oldukça zorlaştırmaktadır” sözlerini dile 
getirdi. 

TBM’e doğru gelen su ile mücadele, 
projede karşılaşılacak tek sorun değildir. 
Kazının yaklaşık 2,1 km’lik kısmı, 
yeterince derinde ve anakaya içinde 
olmasına rağmen Ontario gölünün tam 
altında gerçekleştirilecektir. Makina 
Ontario Gölünün altındaki son kazıyı 
tamamladıktan sonra 8 metre çapındaki 
yerel bir parkta açılacak olan şafttan 
dışarıya alınacaktır. 

Zoller “Biz bu TBM’’in kurulumu ve 
testleri tamamlandıktan sonra potansiyel 
performansını gördük ve bu çalışma 
boyunca Robbins firmasından sürekli 
olarak destek ve işbirliği beklemekteyiz” 
sözlerini dile getirdi. TBM kısa bir süre 
önce kazıya başlamasına ragmen, tünel 
ekibi tel hasır paneller ve çelik halka 
kirişler yerleştirerek çalışmalarına 
devam etmektedir. Yerinde yapılacak 
olan nihai kaplama çalışmaları ise 
Ağustos 2017 yılında tamamlanması 
düşünülen tünelcilik faaliyetlerinden 
sonra yapılacaktır. 
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Nautilus Minerals Inc. announces that the steel cutting ceremony for the Company’s production 
support vessel occurred on Friday, September 25, 2015. The vessel is to be used by Nautilus and 
its PNG partner, Eda Kopa (Solwara) Limited, as the base for its seafloor operations planned at the 
Solwara 1 Project, in the Bismarck Sea of Papua New Guinea.

Steel Cutting MarkS Start of PhySiCal ConStruCtion of nautiluS’ 
ProduCtion SuPPort VeSSel

Nautilus Mineral Inc. şirketinin 
üretim destek aracı için 25 Eylül 
2015 tarihinde temel atma töreni 

gerçekleştirdi. Üretim gemisi Nautilus ve 
ortağı PNG Eda Kopa (Solwara) Limited 
tarafından kullanılcak olup, Papua Yeni 
Gine’de bulunan Bismarck Denizi’nde 
gerçekleşecek olan Solwara 1 projesinin 
deniz altı çalışmalarının yürütülmesi 
için üretilmektedir. 

Fujian Mawei Shipbuilding Ltd 
tersanesinde gerçekleşen törene 
üretimi yapan şirketin yetkililerinden 
Xie Rongxing, Zhang Zhitong, Huang 
Yiha, Greater China genel müdür 

yardımcısı Kwok-Wai Lee, Marine Assets 
Corporation (MAC) CEO’su Robin Reeves 
ve MAC firmasının bazı yetkilileri 
katılmıştır. Üretim destek gemisi için 
kendi denizcilik yönetimini kuracak olan 
MAC ardından bunu Nautilus firmasına 
kiralayacaktır. 

Nautilus firmasının CEO’su Mike Johnston 
“Temel atma töreninin planlanan 
zamanda gerçekleşmesinden oldukça 
memnunum, Solwara 1 projesinin ilk 
üretim aktivitelerinin gerçekleşmesi ve 
test işlemlerinin başlaması için önemli 
bir adımdır. Aracın yapımına başlandığı 
için böyle bir törenin yapılması oldukça 

önemliydi. Fujian Mawei Shipyard, MAC 
ve diğer firmalar ile projemiz üzerinde 
bir yıldan fazla süredir çalışmaktayız, 
iyi ilişkiler kurduk ve bu önümüzdeki 
yıllarda da devam edecektir. Ana 
amacımız Dünya’nın ilk yüksek tenörlü 
derin deniz tabanı bakır ve altın 
madenciliği projesini geliştirmektir. 
Bu yeni endüstride herkesin beklediği 
başlangıcı yapmak için dört gözle 
beklemekteyiz. Aralık 2017 gibi aracın 
tamamlanması planlanmakta ve 2018 
yılının ilk çeyreği itibarıyla deniz tabanı 
madenciliğine başlamayı düşünmekteyiz” 
sözlerinin dile getirdi. 
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Nautılus Üretim Destek Gemisi içiN  metal kesme 
töreNi YapılDı
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A new important work for Salini Impregilo in Georgia. 
The Group, in fact, has won an EPC contract worth 
$575 million for the design and construction of the 
Nenskra hydroelectric project in the mountainous 
region of Svaneti, in the northwest of the Country. 
The contract was signed at Tbilisi in the presence of 
Georgia’s Prime Minister, Irakli Garibashvili, and its 
Minister of Energy, Kakha Kaladze, among others.

SALINI IMPREGILO SIGNS A CONTRACT 
FOR THE NENSKRA HYDROELECTRIC 
PROJECT IN GEORGIA

Salini Impregilo Gürcistan’da yeni ve önemli bir ihale 
kazanmıştır. Grup, 575 milyon Dolar değerindeki ülkenin 
kuzeybatısında bulunan Svaneti bölgesinde yapılacak 

olan Nenska hidroelektirik projesinin tasarım ve inşaat işlerini 
üstlenmiştir. İhalenin kazanılmasının ardından Tiflis şehrinde 
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvil ve Enerji Bakanı Kakha 
Kaladze önderliğinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi 
yapılmıştır. 

JSC Nenskra Hydro Konsorsiyumu (Kore Su Kaynakları Firması 
[K-water] ve Gürcistan Devleti) tarafından ihale edilen bu 

proje ülke için oldukça önemli bir altyapı çalışmasıdır. Salini 
Impregilo ihalede Avrupalı ve Asyalı rakiplerine üstünlük 
sağlayarak 280 MW gücüne sahip bu proje ile kış aylarındaki 
ihtiyacı karşılayacak ve yaz aylarında ise ihracat kapasitesini 
maksimize edecektir. 

İhalenin imzalanmasından itibaren proje için verilen toplam 
süre 62 aydır. Projede bir adet ana baraj yapımı, Nakra nehri 
üzerine bir set kurulması, bir adet iletim tüneli, bir adet ana 
tünel ve dört adet düşey eksenli Pelton tribünlü açık hava güç 
merkezi inşası bulunmaktadır. Nakra nehri üzerindeki set 9 
metre yükseklikte 50 metre uzunluğunda olarak tasarlanmıştır. 
Projenin performansını optimize etmek amacıyla 14,4 km 
uzunluğunda ve 3,5 metre çapında bir iletim tüneli Nakra 
nehrindeki suyu yeni rezervuara aktaracaktır. Ana tünel ise 
15,6 km uzunluğunda olup, 4,5 metre çapına sahiptir. Asfalt 
yüzeyli kaya dolgu barajı 135 metre yüksekliğinde ve 820 
metre uzunluğunda olup, 183 milyon metreküp su kapasitesine 
sahip olacaktır. 

Salini Impregilo Gürcistan’da daha önceden yürüttüğü 
Zestafoni-Kutaisi-Samtredia otoyolu projesi sayesinde Kafkas 
bölgesinde varlığını ortaya koymuştur. Nenskra hidroelektrik 
projesi ile Gürcistan enerji ihracatını arttıracak, ülkenin sosyal 
ve ekonomik olarak kalkınması sağlanacak ve çevreye karşı 
duyarlı bir çalışma olarak yürütülecektir.
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Kaynak: www.salini-impregilo.com

SalInI ImpregIlo gürciStan’daki nenSkra 
Hidroelektrik projeSi için anlaşma imzaladI
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ENR 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİK 
FİRMALARI - 2015 LİSTESİ AÇIKLANDI

Engineering News Record (ENR) magazine announced 43 Turkish companies among 
the top 250 international contracting companies listed according to income from 
last year. Turkey has the second highest number of companies after China. The ENR 
Top 250 International Contractors had $521.55 billion in contracting revenue in 
2014 from projects outside their home countries.

ENR aNNouNcEd 250 INtERNatIoNal coNtRactINg 
compaNIEs of 2014 
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Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firmaları Listesindeki Türk Firmalar

Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firmaları

Kaynak: www.tmb.org.tr
    www.enr.com

U luslararası inşaat sektörü dergisi 
Engineering News Record (ENR), 
dünyanın önde gelen müteahhitlik 

firmalarının uluslararası piyasalarda bir 
önceki yılda elde ettikleri gelirlere göre 
sıralandığı listeyi açıkladı. ENR Top 250 
Listesi’nde bu yıl 43 Türk firması yer aldı. Bu 
sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede birinci 
sırada yer alan Çin’in ardından dünyada 
ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada 
ise 32 firma ile ABD bulunuyor.

Müteahhitlik firmalarının uluslararası 
pazarlarda 2014 yılı faaliyetlerine göre 
hazırlanan 2015 yılı ENR Top 250 Listesi’de 
ilk 100 firma arasına geçen yıl 4 Türk firması 
girebilirken bu yıl ilk 100’e 8 Türk firması 
girmeyi başardı. Liste genelinde 43 Türk 
firması bulunurken 18. sırada Özturk Holding, 

37. sırada Rönesans İnşaat, 62. sırada Polimeks 
İnşaat, 65. sırada Enka İnşaat, 82. sırada TAV, 
89. sırada Çalık Enerji, 90. sıradaTekfen İnşaat 
ve 92. sırada Ant Yapı İnşaat ilk 100’e girmeyi 
başaran firmalar oldu.

Böylesi bir konjonktürde Türk müteahhitlik 
firmalarının yurtdışında gösterdiği 
performans kayda değer oranda arttı. ENR 
listesindeki 43 Türk firmasının 2014 yılı 
gelirleri toplamı geçen yıla göre %43,4 artışla 
29,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Bu 
rakamlarla Türk firmalarının toplam gelirde, 
2013 yılı rakamları ile %3,8 olan payı 2014’de 
%5,6 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerin 
bölgesel gelirlerdeki payı tüm dünyada artış 
gösterdi. Türk müteahhitlik firmaları Kuzey 
ve Latin Amerika pazarlarında neredeyse 
hiç yer almazken rekabetin en çetin olduğu 
Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında 
payını artırıyor. 

Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik 
firmasının kendi ülkelerinin dışında 
uluslararası projelerden elde ettiği toplam 
gelir 2014 yılı için 521,55 milyar dolar 
değerinde. Bu firmaların kendi ülkelerinde 
yaptıkları projelerden elde ettiği toplam 
gelir ise 909,26 milyar dolara ulaşıyor. Çin 
65 firma ve toplam pazardan aldığı %17,2’lik 
pay ile en büyük pazar payına sahip olurken, 
İspanya’nın pazar payı 2014 yılında 2013’e 
kıyasla dünya genelinde %14,7’den %13,1’e 
gerilemiş durumda, ABD’nin 32 firmasının 
pazar payı ise dünya genelinde %13’den 
%11,4’e gerilemiş bulunuyor. Listenin ilk 
10 sırasındaki firmalar ve yıllık gelirleri şu 
şekilde;
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ITA COSUF ETkinlik GrUplArI ilE EmniyETi vE 
GüvEnliği TEşvik EdiyOr

E tkinlik Grubu 2, ITA COSUF içerisinde 
uluslarası olarak en ileri düzeyde ve 
en iyi uygulanabilen düzenlemeleri/

yönergeleri kapsar. Bu durum onlara farklı 
işverenlerden, ağlardan, projelerden ve 
kaynaklardan kazandıkları tecrübelerle, 
düzenlemeleri, normları, standartları tartışma 
ve karşılaştırma şansı vermektedir. Etkinlik 
Grubu 2 Yeraltı Çalışmaları Uygulamalı 
Güvenlik Komitesi’nin en önemli 4 çalışma 

Activity Group 2 of ITA 
COSUF covers regulations, 
the state-of-the-art 
and best-practices 
internationally. This 
includes discussion and 
comparison of regulations, 
norms, standards and 
best-practice procedures 
from different owners, 
networks, projects and 
the experience gained by 
them.

ITA COSUF 
PrOmOTeS SAFeTy 
And SeCUrITy wITh 
ACTIvITy GrOUPS

grubundan biri olup, tünelcilik hakkında 
ulusal veya uluslararası olarak yayınlanan 
güvenlik ve koruma önlemlerini inceleyen 
bir ekiptir.

İlk Yönerge Bir Boşluğu Doldurmaktadır

Kara ve demir yollarında kaza oranları 
ve yangın riski düşük olmasına rağmen, 
gerçekleştiği durumda açık havadaki bir 

yangına göre, özellikle tünel içindeki yangın 
çok daha ölümcül olmaktadır. Büyük tünel 
yangınları, kaçan insanlar üzerinde dumanın 
ve sıcaklığın sebep olduğu büyük etkileri 
göstermiştir. Bunlara ek olarak, yangın, tünel 
yapısına zarar vermekte ve devam edemeyen 
faaliyetten ötürü ekonomik zarara da sebep 
olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı son yıllarda 
yangına karşı önlem almak daha da zorunlu 
bir hal almıştır.

İlk yayınlanan klavuz/yönerge olan “Yeraltı 
Raylı Sistemlerin Yangın Güvenliği İçin 
Performans Bazlı Mühendislik Metodolojisi” 
(Şekil 1), yeraltı hızlı raylı sistem taşımcalığında 
güvenliği arttırmaktadır. Bu çalışma, raylı ve 
yeraltı sistemleri için karayolu tünellerine göre 
daha az belirleyici olan güvenlik önlemleri 
için eksik olan boşluğu doldurmaktadır. Bu 
metodolojinin asıl odağıysa, hızlı yeraltı raylı 
sistemlerin güvenlik derecelerini ve ne kadar 
işe yaradıklarının ölçülmesidir. Bu performans 
odaklı yaklaşımın temel amacı, tünelcilikte 
değişik standart ve normları birleştirerek 
daha emniyetli tünel tasarımları sağlamaktır. 
Konu çok karmaşık olduğundan dolayı, bu 
metodoloji ileri çalışmalar gerektirmekte ve 
şu an sadece öneri olarak kullanılması tavsiye 
edilmektedir.
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ITA COSUF Aktivite Grubu 2 tarafından 
Mayıs 2014 ayında – Düzenlemeler ve En İyi 
Uygulamalar adında bir çalışma yayınlanmış 
olup, bu alanda çalışan insanlardan aldığı 
talep gayet yüksek olmuştur.

İkinci Rehber Genel Taslak Niteliğinde
Son yapılan araştırmalar yol trafiğinin artmaya 
devam edeceğini göstermektedir. Daha fazla 
trafik demek, daha fazla kaza ihtimali demek 
olduğundan yaşayanlara ve çevredeki yapılara 
hasar gelmesi riskini artıracaktır. Tüneller 
ulaştırma ağının en önemli parçalarından 
biri olup, trafikte darboğaza sebep olma 
ihtimalleri olduğundan devamlı kullanıma 
uygun halde bulunmalıdırlar.
Genel güvenlik anlayışı dahilinde tünellerin 
çeşitli kriterler altında inşa edilmesi 
gerektiği öngörülmektedir. İlk göz önünde 
bulundurulması gereken konu bireylerin 
güvenliğidir, ama bununla beraber acil durum 
araçlarını desteklemek ve yapılar için koruma 
önlemleri almak gerekmektedir. Yine de en iyi 
koruma yöntemi, bu tür kazaların oluşmasını 
engellemek olduğundan, sonuç olarak önleme 
yöntemleri gittikçe daha çok önem kazanmış 
durumdadır. 

İkinci rehber olan “Kabul edilen Önerilerin ve 
varolan Düzenlemelerin Araştırması-Karayolu 
Tünellerinin İşletilmesi ve Güvenliği” (Şekil 2), 
yine Aktivite Grubu 2 tarafından hazırlanmıştır. 
Yol tünelleri alanında uluslararası platformda 
tanınmış olan isimler tarafından, mevcutta 
yürürlükte bulunan yol tünellerinin 
işletilmesi ve güvenliğiyle alakalı kanunlar, 
düzenlemeler ve kabul edilen önerileri içeren 
bir liste hazırlanmıştır. Yol tünelleri güvenliği, 
sektördeki herkes için bir araç ve bilgi 
haznesi olma amacını taşımaktadır. Bu rapor 
içinde, güvenlik tesisleri, işletme süreleri ve 
yöntemleri, güvenli yaklaşımlar, risk analizi ve 
değerlendirmesi gibi konular bulunmaktadır. 

Genel taslak ilk defa 2008 yılının Nisan ayında 
yayınlanmıştır. Aralık 2013’te, son 3 yılda 
kabul edilen yeni düzenlemeler ve tavsiyeler 
sebebiyle revizyon ihtiyacı hissedilmiştir. 
Avusturya, Kanada Quebec, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Romanya, 
Singapur, Slovakya, Güney Kore ve İspanya’nın 
da içinde olduğu 13 ülkeden alınan 
güncellenmiş bilgiler yardımıyla bu süreç sona 
erdirilmiştir. Ek olarak, Dünya Karayolu Birliği 
(PIARC) tarafından uluslararası organizasyonlar 
hakkındaki bilgiler güncellenmiştir.

ITA COSUF’un Kalbinin Atmasını Sağlayan 
Aktivite Grupları
ITA COSUF, Dünya çapında bilgi alışverişini 
sağlayan ve çalışan yeraltı tesislerinin emniyet 

ve güvenliklerinin nasıl olması gerektiğini 
bilen bir Mükemmeliyet Merkezidir. Bunu 
akılda tutarak farklı konular üzerinde çalışan 
dört Aktivite Grubu mevcuttur: 

• Aktivite Grubu 1 – Avrupa ve Uluslararası 
Girişimlerle Etkileşim
• Aktivite Grubu 2 – Yönergeler ve Pratik 
Uygulamalar
• Aktivite Grubu 3 – Araştırma ve Yeni 
Bulgular
• Aktivite Grubu 4 -  Karayolu Tüneli Güvenlik 
Çalışanları

Mükemmeliyet Merkezi
ITA COSUF, ITA’nın (Uluslararası Tünelcilik ve 

Yeraltı Uygulamaları Derneği) 2005 yılında 
kurulan ilk komitesidir. Mükemmeliyet 
Merkezi olan ITA COSUF, dünya çapında 25 
ülkeden yaklaşık 80 kurumsal üye ve şirketten 
oluşmaktadır. Dünya Karayolları Derneği, 
ITA COSUF’u desteklemektedir. En başından 
beri COSUF, yeraltı işletmelerinin emniyeti 
ve güvenliği için işletme platformu olarak 
görev almaktadır. En son gelişmeler hakkında, 
tünelcilik alanında dört farklı aktivite grubu 
altında en iyi uzmanlar çalışmaktadır.

ITA COSUF’a katılmak oldukça kolaydır. 
Katılmak için ITA üyesi olmak gerekmemekte 
olup, kurumsal veya bireysel olarak başvuru 
yapılabilmektedir. 
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Denizin 250 metre AltınDA ve 
AskıDA Boru HAttı

Kalyon Construction was granted for sea passage of the “Life Line” project which will supply clean 
water for Turkish Republic of Northern Cyprus. Kalyon Construction will start up the project 17th 
October 2015. This project is the first application of 250 meter deep and 80 km length suspended 
polyethylene pipeline in the World.

250 meters Under Water sUspended pipeline project 

projenin en önemli kısmı olan deniz geçişi için Türk 
mühendisleri, deniz içerisinde askıda boru geçişi planlayıp 
uyguladılar. Dünyada bir ilk olan proje ile ülkemiz, dünyaya 
satılabilecek tamamen yeni bir iletim modeli geliştirmiş 
oldu.

KKTC İçme Suyu Temin Projesi; Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve KKTC Başbakanı Sayın 
Ömer Soyer Kalyoncu’nun katılımlarıyla Türkiye tarafında 
Mersin-Anamur’da Anamur Stadyumu ile KKTC tarafında 
Girne-Çamlıbel İçme Suyu Arıtma tesisinde gerçekleştirilen 
açılış töreni sonrası faaliyete geçti.

Deniz geçişi kısmı Kalyon İnşaat tarafından üstlenilen 
“Hayat Hattı” projesi ile su kaynakları bakımından kısıtlı 
olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temiz su ihtiyacı 

gideriliyor. Açılışı 17 Ekim 2015’te gerçekleştirilecek proje ile 
Kalyon İnşaat dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Deniz yüzeyinin 
250 m altında ve 80 km uzunluğunda askıda polietilen boru 
hattı.

Kalyon İnşaat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına su 
kaynağı sağlamak üzere hazırlanan “KKTC İçme Suyu Temin 
Projesi”nde Türk mühendislerinin bilgi, deneyim ve gücünü 
ortaya koydu. Su ihtiyacının hemen hemen tamamını yeraltı 
su kaynaklarından karşılayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
Türkiye’den yılda 75 milyon metreküp su iletilecek olan 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin su problemini köklü bir 
çözüme kavuşturmak maksadıyla hayata geçirilen proje; 
Türkiye ile KKTC tarafında birer baraj ve 80 km’si deniz geçişi 
olmak üzere toplam 107 km’lik isale hattından oluşuyor.

Erenay: “Proje hem temiz su hem de sulu tarım ile gelir artışı 
sağlayacak”
KKTC vatandaşlarına sadece temiz su kazandırmakla 
kalmayacak sulu tarım imkanı sayesinde önemli gelir artışı 
da sağlayacak bu projede yer almaktan büyük mutluluk ve 
gurur duyduklarını belirten Kalyon İnşaat KKTC Deniz Geçişi 
İsale Hattı Proje Direktörü Abdullah Halit Erenay: “Kalyon 
İnşaat olarak bu projede uyguladığımız deniz geçişi isale 
hattı 80 kilometre uzunluğunda. Deniz yüzeyinden 250 metre 
derinlikte ve askıda geçirilen yüksek yoğunluklu polietilen 
boru hattı dünyada bir ilk olma özelliğine sahip ve bununla 
büyük gurur duyuyoruz. Sadece dört yılda tamamlanan bu dev 
projeyle Toros Dağları’nın bereketli suların yılda 75 milyon 
metreküplük kısmı, 107 kilometre uzunluktaki isale hattından 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne iletilecek” dedi.

Adım Adım Türk Mühendisliği
Deniz yüzeyinin 250 metre altında ve 80 km uzunluğunda 
askıda polietilen boru hattı döşeyerek Türk mühendisliği ile 
dünyada bir ilke imza atan Kalyon İnşaat tarafından deniz 
geçişi boru hattının döşenmesine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti kıyı kesimlerinde 20 metre su derinliğine 
ulaşıncaya kadar gömülü olarak devam edildi. Sonrasında 20 
ile 280 metre su derinliği arasında yer alan sabitlenmeleri 

beton ağırlık blokları ile sağlanmış boruların deniz tabanına 
oturan bölümünün önce deniz yüzeyinde birleştirilmesi ve 
daha sonra içine su alınarak tabana batırılması sağlandı.

280 metre su derinliğine ulaşıldığı ilk noktadan itibaren, 
500’er metre uzunluğundaki yekpare borular birbirlerine 
mekanik olarak bağlanarak deniz tabanına ağırlık bloğu ile 
sabitlendi ve 66,5 km uzunluktaki askılı sistem oluşturuldu. 
Bu sistemde 220 tonluk taban ağırlık bloklarına askı halatları 
ve yüzdürme şamandıraları bağlı ve bunlar gemi yardımıyla 
deniz içerisine yerleştirildi. 500’er metrelik polietilen boru 
dizeleri ise deniz yüzeyinde birbirlerine Y-parçalar ile 
bağlanıp daha önce yerleştirilen şamandıraların halkalarına 
kancalarla tespit edildi. 

YERLİ PROJE-DENİZİN 250 METRE.indd   105 27.12.2015   18:22:40



106 Haber - News

Eylül - Ekim 2015 .  www.tunelder.org.tr

19. ULUSLARARASI ISAF FUARI

tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 
9-10-11. hollerde gerçekleşti. Güvenlikle 
alakalı her türlü ürünün ve teknolojinin 
kendisine yer bulduğu Uluslararası ISAF 
Fuarı, aynı zamanda güvenlik sistemleri, 
bilgi teknolojileri güvenliği ve akıllı bina 
otomasyon sistemleri gibi alt başlıklarla 
da hem fuar kapsamını genişletmiş hem de 
spesifik ürün sergisi sayesinde sektördeki 
alıcı, satıcı, distribütör, entegratör ve 
son kullanıcı gibi farklı paydaşlara yarar 
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Düzenlenen stant şovları, performanslar 
ve sürpriz hediye çekilişleri gibi heyecan 
yaratan etkinliklerin yanı sıra, eğitim 
seminerleri, konferans ve açık oturumlarla 
ziyaretçileri bilinçlendirerek sektörde fark 
yaratan Uluslararası ISAF Fuarı’yla ilgili 
değerlendirmede bulunan Marmara Tanıtım 
Fuarcılık Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Koordinatörü Selma Yılmaz, “ISAF’ın, yoğun 

ve hareketli atmosferinin yanı sıra, katılımcı 
ve ziyaretçilere neşe veren bir havası da var. 
Yöneticiler, çalışanlar, sektör profesyonelleri, 
akademisyenler, kamu çalışanları, son 
kullanıcılar ve diğerleri… Burada olmak 
herkesin hoşuna gidiyor. Tam da bu nedenle 
biz ISAF’a “güvenlik sektörünün festivali” 
diyoruz. Yeni iş sezonuna hem maddi hem 
manevi anlamda pozitif bir başlangıç yapmak 
herkes için çok önemli, bu başlangıca önayak 
olabilmek de bizim için önemli. Bu resmin bir 
parçası olan ve oluşmasına katkı sağlayan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.  

Uluslararası ISAF Fuarı’nda bu yıl Security, 
IT Security ve Smart Home Fuarları’yla 
toplamda 281 firma katılımcı yer alırken, 
ISAF Security 11.323 m2, Smart Home 
787,2 m2, IT Security’de ise 462,4 m2 

olacak şekilde toplamda 12.572,6 m2 

alan fuar katılımcısı firmalar tarafından 
tutulmuştur. 

Güvenlik teknolojilerinin bölgesindeki 
‘Bir Numaralı Fuarı’ olan Uluslararası 
ISAF Fuarı, yüksek katılımcı sayısı, 

geniş ürün sergisi ve heyecan verici fuar 
etkinlikleriyle geçen son günün ardından, 
ziyaretçilerini gelecek sene tekrar 
ağırlamak üzere kapanışını gerçekleştirdi.

 İş hacminin ve ticari etkinliklerin bir hayli 
yoğun yaşandığı gözlenen fuarda, yapılan 
anket ve röportajlardan; güvenlik ve ilgili 
sektörlerden gelen katılımcı firmaların fuar 
organizasyonundan memnun oldukları ve 
gerçekleştirmiş oldukları geniş kapsamlı 
ticari işlemlerden tatmin oldukları 
anlaşılmaktadır.  

Güvenlik sektörü için dev bir buluşma 
platformu olduğu kadar, düzenlendiği 
bölgedeki etkisi ve ağırlığıyla büyük 
bir marka olma yolunda adımlar atan 
19. Uluslararası ISAF Fuarı; 17-20 Eylül 

International ISAF fair, number one of the security technologies with its wide product 
range, held with large number of attendees. They also performed outstanding fair activies 
at the last day.

19 th InternatIonal ISaF FaIr
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Mining Systems is a separate product area within Sandvik Mining and a supplier of design and 
engineering of material handling systems for the mining industry. In 2014 the Mining Systems 
operations, with 1,300 employees, had annual sales of 6.3 billion SEK representing 7% of Sandvik 
Group invoicing, and an operating loss was reported at a low single digit level. 

Sandvik intendS to diveSt Mining SySteMS operationS 

Sandvik Madencilik SiSteMleri 
BölüMünü kapatMa aşaMaSında

Sandvik firması Madencilik sistemleri 
üzerine olan proje çalışmalarını 
kapatma kararı aldı.  Madencilik 

Sistemleri; Sandvik Madencilik Bölümü’nün 
bir alt bölümü olup, mühendislik, malzeme 
taşıma ve tasarım işleri yürüten bir 
bölümdür. 2014 yılında 1300 çalışanı ile 
yıllık 6,3 milyar İsveç Kronu satış yaptığını 
beyan edilmiştir. Sandvik Group’un toplam 
cirosunun %7 sini sağlayan bu bölümün 
işletme zararının tek basamaklı sayılar 
seviyesinde düşük olduğu da bildirilmiştir.

Sandvik CFO, CEO ve Başkan Vekili olan Mats 
Backman “Madencilik Sistemleri bölümünün 
kapatılması Sandvik Madencilik’in ana 
çalışma alanı olan ve uzun vadede gelişmeye 
daha açık olan maden ekipmanları ve satış 
sonrası hizmetler konularına daha yoğun 
bir şekilde yönelmemize imkan verecektir” 
sözlerini dile getirdi. 

2015 üçüncü çeyreğinden bölümün 
kapatılmasına kadar Madencilik 
Sistemlerinin yapacağı çalışmalar finansal 

belgelere sona erdirilecek faaliyetler 
olarak işlenecektir. Bu sayede  Madencilik 
Sistemleri, gelir beyanında “devam eden 
operasyonların sonucu” başlığı altında 
gösterilen tek girdi olacaktır. 

Madencilik Sistemleri’nden ötürü ortaya 
çıkan 1 milyar İsveç Kronu miktarında 
tekrarlanmayan maliyet 2015’in üçüncü 
çeyreğini etkileyecektir. Bu giderler, 
projelerle ilgili değer düşümleri,  diğer proje 
giderleri ve Madencilik Sistemleri içerisinde 
oluşan zararları da kapsamaktadır. 
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With their 67 years of experience and innovative behaviour Yesil Kundura represent their new 
season products at International Safety and Health Fair. Cat, Wolverine, Bates and Rockwell also 
represent their products at the same fair. The most demanding product at the fair was custom made 
electirican shoes which are resistant to the 300 degrees heat.

Yesil Kundura Became numBer 1 with their safetY shoes at isaf

YEŞİL KUNDURA’NIN İŞ GÜVENLİK 
AYAKKABILARI ISAF’IN GÖZDESİ OLDU! 

67 yıllık tecrübesi ve yenilikçi anlayışıyla 
Yeşil Kundura, 4.’sü düzenlenen 
Uluslararası Safety&Health Fuarı’nda 

yeni sezon ürünlerini tanıttı. Cat, Wolverine, 
Bates ve Rockwell markalarının sergilendiği 
fuarın gözdesi ise elektrikçilere özel 
üretilen ve 300 derece ısıya dayanıklı 
ayakkabılar oldu.

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
ilk ve tek fuarı olan ISAF, yine farklı 
sektörlerin buluşma noktası oldu. Önemli 
firmaların üst düzey temsilcilerini bir araya 
getiren fuarda Yeşil Kundura, yeni sezon 
ürünleriyle yerini aldı. Cat, Wolverine ve 
Bates markalarının sergilendiği Yeşil Kundura 
standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Yaklaşık 22 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın 

gözdesi ise Yeşil Kundura standında bulunan, 
elektrikçilere özel olarak üretilen ve 300 
derece ısıya dayanıklı yerli üretim kauçuk 
ayakkabılar oldu. 

Türkiye’de her geçen sene artan yerli 
üreticilerin dünya pazarı ile buluşma noktası 
olan fuar, yerli üreticilerin bölge ülkeler 
ve yakın pazarlardan nitelikli alıcılarla 
buluşmasını sağlıyor.

Yeşil Kundura 
1948 yılında kurulan ve Yeşil Holding A.Ş.’nin 
en köklü şirketi olan Yeşil Kundura, 67 
yıldır ürünleri nesilden nesile kullanılan, 
sektöründe en köklü markalardan biridir. 
Ayakkabı sektöründe başarılı şekilde 
uyguladığı farklı konseptler ile dünyadaki 

trendi yakalayan ve Türkiye’de ayakkabı 
sektöründe ilklerin öncüsü olan firma, 
Türkiye’de ilk iş ve güvenlik botu üretimi, 
Türk özel sektöründe ilk askeri bot üretimi, 
Türkiye’de ilk ayakkabı ve bot ihracatı, 
Türkiye’de ilk ayakkabı market zinciri ve 
Türkiye’de ilk online ayakkabı mağazası 
sistemi ile dikkat çekmektedir. CAT ve Harley-
Davidson gibi dünya markalarının Türkiye 
lisansörlüğü ve distribütörlüğünü yapan Yeşil 
Kundura’da üretim, Çorlu’daki 15,000 m2’lik 
modern teknolojiyle donatılmış tesislerinde 
yapılmaktadır. Yeşil Kundura, 21 yıldır aktif 
olan bayi ağı ile 61 şehirde 170’in  üstünde 
iş ortağı ile birlikte çalışmaktadır. TSE kalite 
belgesine ve CE sertifikasına sahip Yeşil 
Kundura, yılda 3 milyon çift ayakkabı üretme 
kapasitesine sahiptir. 
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Hilti is adding value to the global construction industry with their advanced technologies and they 
put on their brand new product Hilti DX2 powdered nail gun to the Turkish market.

The PracTical and SafeST Way of driving a 

Çivi Çakmanın Pratik ve Güvenli Yolu

G lobal inşaat endüstrisine ileri 
teknoloji çözümler ile yüksek 
katma değer sağlayan jenerik 

marka Hilti’nin yeni ürünlerinden Hilti 
DX 2 Barutlu Çivi Çakma Tabancası artık 
Türkiye pazarında… 

Hilti Türkiye’nin bu yıl piyasaya sunduğu 
Hilti DX 2 Barutlu Çivi Çakma Tabancası, 
inşaatlardaki ince işlerden kaba işlere, 
mekanik tesisat uygulamalarından 
çelik binalarda ana malzeme aparat 
montajına kadar birçok alanda güçlü bir 

performansla uygulama yapma imkanı 
sunuyor. Tetik ve baskı güvenliği ile 
piston prensibi özellikleri sayesinde 
güvenli bir kullanım sunan Hilti DX 2 
Barutlu Çivi Çakma Tabancası, metal 
gövdeye sahip olmasıyla da uzun ömürlü 
ve dayanıklı bir yapı sergiliyor.

Kullanımının ve bakımının çok pratik 
olması sebebiyle tercih sebebi olan Hilti 
DX 2 Barutlu Çivi Çakma Tabancası, 
beton ve çeliğe ahşap sabitleme, elektrik 
kablo tavası ve havalandırma kanallarını 
sabitleme, asma tavan askı kancası 

aparatı sabitleme gibi uygulamaları 
güvenilir şekilde yapmayı mümkün 
kılıyor. Kompakt ve şık tasarımıyla da 
ilgi gören Hilti DX 2 Barutlu Çivi Çakma 
Tabancası, küçük ve ergonomik yapısıyla 
dar yerlerde de uygulama kolaylığı 
sağlıyor.

Darbelere dayanıklı sağlam gövdesi ve 
yüksek güvenlik özellikleriyle dikkat 
çeken Hilti DX 2 Barutlu Çivi Çakma 
Tabancası, inşaatlarda gerekli olabilecek 
her türlü uygulamaya uygun çözümler 
sunuyor. 
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Teksan Generator has been working for energy sector since 1994. They arranged a meeting with 
their sales and after sales teams. The topic of the meeting was the targets of 2015 and new 
achievements for 2016.

Teksan GeneraTor will Grow wiTh CusTomer orienTed approaCh

TEKSAN JENERATÖR MÜŞTERİ ODAKLI 
YAKLAŞIMLA BÜYÜYECEK

1994 yılından bu yana enerji 
sektöründe kalite ve güvenin adı 
olan Teksan Jeneratör, Yurtiçi Satış 

ve Satış Sonrası Hizmetleri ekiplerini 
bir araya getirdi. 2015 yılı hedeflerinin 
değerlendirildiği toplantıda 2016 yılına 
ilişkin hedefler de ortaya konuldu. 
Müşteriye özel ürün tasarımları ve satış 
sonrası hizmetlerde iddialı olan Teksan 
Jeneratör, 2016 yılında yüzde 100 müşteri 
memnuniyetini hedefleyen yaklaşımı 
ile pazar payı ve ihracatını artırmaya 

odaklanacak. Güçlü mühendislik ekibi ile 
geliştirdiği yenilikçi ürünlerini 120’den 
fazla ülkeye sunan Teksan Jeneratör; 650 
çalışanı, 10 Bölge Müdürlüğü ve 20’ye 
yakın bayisiyle büyümesini sürdürüyor. 
Yurtiçi Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri 
ekiplerini Tuzla’daki merkezinde 
buluşturan firma, 2015 yılı çalışmaları 
ve hedeflerini değerlendirdi. 2016 yılı 
stratejilerinin de görüşüldüğü toplantıda, 
Teksan Jeneratör’ün büyümesinde önemli 
bir rol üstlenen satış sonrası hizmetlerde 

hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımı ileriye 
taşıyacak adımlar üzerinde duruldu. Yeni 
projelere yön vermek, verimliliği artırmak 
gibi birçok konunun çalışanlarla birlikte 
ele alındığı toplantının sonunda, Teksan 
Jeneratör’ün Kocaeli Serbest Bölge’de 
40 bin metrekarelik kapalı alanda inşası 
devam eden ikinci fabrikası ziyaret edildi. 
Kocaeli fabrika tamamlandığında, Teksan 
Jeneratör Türkiye’de jeneratör üretim 
miktarı açısından en büyük kapasiteye 
sahip şirket konumuna gelecek. 
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Konecranes which provides equipment and services for 
increasing productivity for manufacturing and processing 
industries including shipyards, harbors and terminals, keeps its 
efficiency in Turkey market.

Konecranes Global is still leader in 
overhead crane industry

Konecranes Global Tavan vinci 
endüsTrisinde liderliğini Koruyor

İmalat ve proses endüstrilerini kapsayan 
tersane, liman ve terminaller de dahil pek 
çok farklı iş kolunda verimliliği artırmaya 

yönelik ekipman ve hizmetler sunan 
Konecranes, Türkiye pazarındaki etkinliğini 
artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ürün 
ve hizmet gamım genişleterek, piyasanın 
genelini kapsayacak bir hizmet anlayışı 
benimseyen firma; tek bir ekipmandan tüm 
operasyona kadar her tür marka ve model 
endüstriyel vinç, kaldırma tertibatı ve liman 
ekipmanı için uzman bakım hizmetleri 
ve yedek parçalar sunuyor. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Konecranes Türkiye Ülke 
Müdürü Sami Korpela; malzeme ömrü 
yaklaşımı, ekipman çalışma süresini verimli 
hale getirerek ve duruş maliyetlerini en aza 
indirerek, malzeme ömrünün en üst seviyeye 
ulaşmasını sağladıklarını belirtiyor. 

Korpela, “Vinç uzmanlarımız, güvenlik ve 
verimlilik konularında sürekli iyileştirme 
sağlamak için sistematik bir Risk ve Öneri 
Yöntemi Değerlendirmesi ile danışmanlığa 
dayanan bir planlama ve incelme süreci 
uygulamaya koyarlar” diye ifade ediyor.  

Vinç Servis Programlarında Benzersiz 
Yaklaşım

Konecranes, becerikli yerel teknisyenlerden 
oluşan küresel bir ağdan ve tescilli bir Risk 
ve Öneri Yönteminden yararlanarak, vinç 
bakımına yönelik benzersiz, danışmanlığa 
dayanan bir yaklaşımı benimsiyor. Risk 
ve Öneri Yöntemi sırasında, durumunu 
öğrenmek amacıyla her bileşen muayene 
ediliyor. Arızalar, kusurlar ve ihlaller 
belgelendirilerek üç risk türünden birine 
atanıyor: Güvenlik, üretim veya belirlenmemiş 
olarak gruplandırılma yapılıyor. 

En kritik risk türü olan Güvenlik Riski, 
yaralanma riskini veya tehlikeyi gösteriyor. 
Bir güvenlik riski belirlenirse, ekipmanın 
onarılmadan veya uygun bir duruma 
döndürülmeden önce kullanılması 
güvensizdir. Üretim Riski, bir bileşenin 
arızalanma olasılığı nedeniyle kesinti veya 
üretim kaybı riskini gösterir. Belirlenmemiş 
Risk, ürünlerin konumu veya engellemesi 
sonucu, sunulan hizmetlerin kapsamında 
görsel muayeneyle tespit edilemeyen 
risklerdir. Belirlenmemiş risk durumunda, 
çoğunlukla bir Danışmanlık Hizmetleri ürünü 
kullanarak bileşene daha derinlemesine bir 
inceleme yapılmasını öneriliyor. 

Hangi servis hizmetinin yapıldığından 
bağımsız olarak, Konecranes Risk ve Öneri 
Yöntemi, muayene ve danışmanlığa dayanan 
yaklaşımı ile  belgelendirilmiş güvenlik ve 
üretim eylem planları sunar.

Gerçek Zamanlı Vinç Bakım Hizmetleri

Yalnızca sorunlara veya arızalara tepki 
vermek ve koruyucu bakımı takvime 
dayandırmak günümüzde son derece 
rekabetçi ve teknik ortamda yeterli değildir. 
Konecranes, Endüstriyel İnternetten 
yararlanarak vinç servisi gelişimine öncülük 
etmektedir. Uzaktan izleme ve  teşhis 
aracılığıyla, benzersiz müşteri deneyimiyle 
birlikte ekipman kullanımına gerçek zamanlı 
görünürlük kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Konecranes Uzaktan İzleme hizmetleri, 
kullanım bilgilerini esas alarak bakım ve 
modernizasyonları  planlamanızı sağlar. 
Bu bilgiler güvenli, çevrimiçi web portal 
aracılığıyla talep üzerine sunulabilir. Diğer bir 
yarar ise güvenlik uyarılarıdır. Bu uyarılarla 
vinciniz sizi e-posta veya kısa mesajla acil 
stoplar ve aşırı yüklenmeler konusunda 
bilgilendirebilir, böylece uygun tedbiri 
hızlıca alabilirsiniz. Bu hizmeti, koruyucu 
bakım programı ve uzman danışmanlıkla 
birleştirildiğinizde, bakım planlamanızı 
güvenle en uygun şekle getirebilirsiniz. 
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Çoşkun Maldar-Avrasya Karayolu Tüneli Projesi, İstanbul

Gökhan Uz-Güneyce Karayolu Tüneli Projesi, Rize.

Erdal Saban-Kartal-Kaynarca Metro Projesi, İstanbul.

İlker Bozlar (Ovit Dağı Karayolu 
Tüneli Projesi, Rize)
İlker Bozlar (Ovit Dağı Karayolu Yetkin Muştu-Avrasya Karayolu 

Tüneli Projesi, İstanbul
Yetkin Muştu-Avrasya Karayolu Çetin Üstünsoy-Soma Eynez 

Yeraltı Kömür İşletmesi, 
Manisa.

Çetin Üstünsoy-Soma Eynez Çetin Üstünsoy-Soma Eynez 

ÖZÇEKİMLER.indd   114 27.12.2015   18:34:19



ŞANTİYELERDEN ÖZÇEKİMLER

115115

ŞANTİYELERDEN ÖZÇEKİMLER ŞANTİYELERDEN ÖZÇEKİMLER

Şantiyelerden Özçekimler - Selfi es in Sites

Eylül - Ekim 2015  .  www.tuneldergisi.com 

Mahmut Ateş-Ortadoğu Sondaj 
Metalik Maden Arama Sondajı, 
Erzurum.

Murat Hızel-Üsküdar Ümraniye 
Metro Projesi, İstanbul.

Pınar Caymaz-Kale Makina, 
Karakuz HES Projesi, Adana.

Orhan Bostancı- Galata-Cendere-Baltalimanı Atıksu Projesi, 
İstanbul.

Ozan Mumcular-Tüprag Efemçukuru Yeraltı Maden İşletmesi, 
İzmir

Mahmut Ateş-Ortadoğu Sondaj 

Süleyman Karagüzel-Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi, 
Kastamonu.

Savaş Candan-Üsküdar Ümraniye Metro Projesi, İstanbul. Süleyman Karagüzel-Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi, 

Murat Hızel-Üsküdar Ümraniye Pınar Caymaz-Kale Makina, 
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Özer Şen-Özmak Makina Tuğrul Kocabozdoğan-Gökırmak 
Dervasyon Tüneli Projesi, Kastamonu.

Tolga Çağlar-Çamlıca Karayolu Tüneli Projesi, İstanbul.

Şerif Ekici-Avrasya Karayolu Tüneli Projesi, İstanbul.

Uğur Karaman-Kömürhan Karayolu Tüneli Projesi, Elazığ.

Serhan Özkaya-Doğançay Regülatörü ve HES Projesi, Adana.

Özcan Özbek-TBM Otomasyon, 
Riyad Metro Projesi, Suudi Arabistan.
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ŞANTİYELERDE DOĞUMGÜNÜ
KUTLAMALARI

Eylül - Ekim 2015 .  www.tunelder.org.tr

Mustafa Altıntaş-15 Ekim

Gökhan Uz-12 EylülTevhit Kale-15 Ekim Gökhan Uz-12 EylülGökhan Uz-12 EylülGökhan Uz-12 Eylül

Büşra Ağtaş-31 Ekim

Tolga Çağlar-30 Ağustos

Murat Hızel-14 Eylül

Tarık Yurt-29 Ekim

Derya Karataş-14 Ekim

118 Şantiyelerde Doğumgünü Kutlamaları - Birthday Celebrations
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ŞANTİYELERDE 
MANGAL ZAMANI

Adem Koyuncu-Honaz Karayolu Tüneli Projesi, 
Denizli.

Evrim Uzmay- OYAK Beton Göztepe Hazır Beton Tesisi, İstanbul.

Adem Yıldırım-Bahçe-Nurdağı Varyantı ve Tünel Geçişi Projesi, 
Gaziantep

Adem Koyuncu-Honaz Karayolu Tüneli Projesi, 

Evrim Uzmay- OYAK Beton Göztepe Hazır Beton Tesisi, İstanbul.

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

Mesut Dönmez-Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Projesi, İstanbul.

Ömür Sür- Of Çaykara Karayolu Tünelleri Projesi, 
Trabzon.
Ömür Sür- Of Çaykara Karayolu Tünelleri Projesi, 

Mesut Dönmez-Mecidiyeköy-Mahmutbey 

Adem Yıldırım-Bahçe-Nurdağı Varyantı ve Tünel Geçişi Projesi, 

120 Şantiyelerde Mangal Zamanı - Barbeceu Time

Eylül - Ekim 2015 .  www.tunelder.org.tr
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ŞANTİYELERDE YAŞAM

Emre Çiçek-Şantiyenin yeni sakini-
Orhangazi Karayolu Tüneli Projesi, 
Bursa.

Mustafa Küçük-Şantiyede Cumhuriyet 
Bayramı kutlaması-Riyad Metro 
Projesi, Suudi Arabistan

Ali Yüksel-Erta Ale Volkanik Dağı 
önünde- Awash-Kombolcha-Hara 
Gebaya Demiryolu Projesi, Etiyopya.

Okan Dursun-Şantiyede gün batımı-
Al Rayyan Yol Projesi, Katar.

Hüseyin Işıl - Avrasya Karayolu Tüneli. 
İstanbul.

Mehmet Bülent Arıkan-Yalova-Esenköy 
Karayolları Tünelleri, Yalova.

Fevzi Çakmak-Şantiyede gün batımı-
Casablanca Bouskoura Deşarj Tüneli 
Projesi, Fas.

Yalçın Yakışır-İzmir-İstanbul Otoyol Projesi 
Selçukgazi Tüneli, Yalova.

122 Şantiyede Yaşam - Life In Site

Eylül - Ekim 2015 .  www.tunelder.org.tr
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124  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

“Turkish Tunneling Society promotes attendance (by scientific paper) to the World Tunnel Congress organized 
yearly by ITA and gives awards for succesful MSc and PhD dissertations on tunneling.”

Tünelcİlİk Derneğİ’nDen 
ÖDül ve DesTek Teşvİklerİ

AwArds from Turkish Tunneling socieTy

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu’nın aldığı bir başka kararla 
da Dünya Tünelcilik Kongresi’ne katılımı destek teşviğinde 
bulunulması düşünüldü. Tünelcilik Derneği, her yıl ITA’nın 

düzenlediği Uluslararası Konferanslara katılmayı desteklemek 
için, o yıl toplantıya poster veya sözlübildiriyle katılan dernek 

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

2015 yılı için bu rakam 420 € 
olarak belirlenmiştir. 

Her bildiri için sadece bir kişiye  
destek sağlanacaktır.
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Tünelcilik Derneği’nin amaçlarından bir tanesi 
uluslararası tünel camiasında tünelcilik sektörümüzün 
iyi bir şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Bu 
kapsamda doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin 
ödüllendirilmesine ve ITA’nın düzenlediği Uluslararası 
Konferanslara poster veya sözlü bildirilerle katılanlara 
teşvik desteğinde bulunma kararı alındı.

Son beş yıldır sektörden gelen istekle, tünelcilik işinin tüm oyuncularını 
kapsayacak; özelikle, yapımcıları, işverenleri, tedarikçileri, akademisyenleri 
birçatı altında bir araya getirecek bir oluşum olan Tünelcilik Derneği 
sektörün teşviği ile 2012 yılının ağustos ayında kurulmuştu. Derneğe kişisel 
ve kurumsal üye sayısı beklentilerin üzerinde her geçen gün artarak Şubat 
2015’de kişisel Üye sayısı 550 ve kurumsal üye sayısı 40 olmuştur. Tünelcilik 
sektöründen önemli isimleringörev aldığı Tünelcilik Derneği sektördeki 
dayanışma, bilgi akışı ve sektörün sağlam temellere oturtulabilmesi için 
çalışmalarına devam ediyor.

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu’nın aldığı kararda her yıl “Tünelcilik” 
alanında yapılmış olan bir uzmanlık tezinin (Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi 
ve Bitirme Ödevi) Dernek tarafından ödüllendirilmesi, başvurular arasından 
seçilen uzmanlık bilimsel tezine ödülü ve beratının 2015 yılı içinde IV. 
Tünelcilik Kısa Kursu’nda verilmesi ve ödül miktarının Doktora Tezi 1500 
TL, Yüksek Lisans Tezi 1000 TL ve Lisans Bitirme Ödevi 500 TL olması 
düşünülmüştür. Ödüllere başvuru içinson tarih 30 Haziran 2015.

Başvuru Koşulları

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

“Tünelcilik” alanında yapılmış olan bir uzmanlık tezinin (Doktora ve Yüksek 
Lisans Tezleri) ödüllendirilmesi ve Dünya Tünelcilik Kongresi’ne katılımı 
destek teşviğinde bulunulması konularıyla ilgili bilgilere Tünelcilik Derneğinin 
internet sayfası www.tunelder.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

1. Nuh BİLGİN
 İstanbul Teknik Üniversitesi   
 Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan

2. Hanifi ÇOPUR 
 İstanbul Teknik Üniversitesi, 
 Yönetim Kurulu Üyesi, 
 Başkan Yardımcısı

3. Cemal BALCI
 İstanbul Teknik Üniversitesi, 
 Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman

4. Mücahit NAMLI
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  
 Yönetim Kurulu Üyesi 
 Başkan Yardımcısı

5. Yasin TORUN 
 Torencon Ltd., Yönetim Kurulu   
 Üyesi, Sekreter

6. Fevzi AKSU 
 İksa Yapı Kimyasalları, 
 Yönetim Kurulu Üyesi

7. Yunus BAKIRDAL
 Konyaaltı İnşaat

9. Ali Yüksel
 Yapı Merkezi,
 Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

12. Utku Gümüş
 Cengiz-IC-İçtaş-Belen O.G.

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

14. Murat Karaçay
 E-Berk

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

16.  Emin Kendirli
 Lisans Öğrencisi

17. Erdi İnal,
 Lisans Öğrencisi

20. Deniz Tumaç
 İstanbul Teknik Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

21. Emre Avunduk
 İstanbul Teknik Üniversitesi

22. Mustafa Ömür Sür
 Yertaş

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

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

27. Harun Otacı
 E-Berk

28. Utku Gürtekin
 E-Berk

29. Oktay Ekinci
 Devlet Su İşleri

30. Deniz Aydın
 Dicle Üniversitesi

31. İbrahim Yaroğlu
 Devlet Su İşleri

32. Cemil Demirer 
 Devlet Su İşleri

33. Mehmet İpeksever
 Devlet Su İşleri

34. Emin Doğan
 Devlet Su İşleri

35. Nur Korkmaz
 Devlet Su İşleri

36. Türker Köymen
 Bekaert

37. İsmail Mehmet Yerlikaya
 Bekaert

38. Mustafa Uyar
 Bekaert

39. Nazim Kahraman
 Devlet Su İşleri

40. Ali Akgümüş
 Devlet Su İşleri

41. Mehmet Akgün
 Devlet Su İşleri

42. Mehmet Semih Şit
 Öğrenci (İst. Üniv.)

43. Yücel Erdem
 Erer Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

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

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

46. Melih Dumlu
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

47. Muammer Çınar
 Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

48. Oktay Çakmak
 İBB Anadolu Yakası Raylı Sis.   
 Müd.

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

50. Hasan Gerçek
 Bülent Ecevit Üniversitesi

51. Nuri Ali Akçın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

52. Hakan Tunçdemir
 İstanbul Teknik Üniversitesi

53. Erdinç Demir
 Gülermak Ağırsanayi Taah. A.Ş.

54. Serdar Şavk
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

55. Murat Hızel
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

56. Cevdet Kurt
 Özgün Şirketler Grubu

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

58. Meriç Yetiş
 Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

59. Şener Kahya
 Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

60. Orhan Zeki Dilmen
 Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

61. Mehmet Fatih Semiz
 Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

62. Aykut Eren
 Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

63. Mehmet Han
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

64. Murat Şeker
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

65. İsmail Gündoğdu
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

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

67. Muhammed Yılmaz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi
68. Zeynep Eroğlu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

69. Sinan Polat
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

70. Aslı Kadıhasanoğlu
 İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

71. Mustafa Karakuş
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

72. Levent Tüysüz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

73. Halil İbrahim Şahin
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

74. Osman Cihan Çiçekli
 İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

75. İsmail Cihad San
 İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

76. Hakan Mesci
 İBB Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

77. Volkan Kuruyer
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

78. Seçkin Yarlıgaş
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

79. Atakan Leventyürü 
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

80. Osman Sürmen
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

81. Nail Akbulut
 Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

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

83. Orhan Yenigün
 Yüksel Proje-Emay İş Ortaklığı

86. Turgay Onargan
 Dokuz Eylül Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

87. Cemalettin Okay Aksoy
 Dokuz Eylül Üniversitesi

88. Kerim Küçük
 Dokuz Eylül Üniversitesi

89. Vehbi Özacar
 Dokuz Eylül Üniversitesi

90. Ramazan Çomaklı
 İstanbul Teknik Üniversitesi

91. Melike Yıldırım
 Tünelmak

92. Serhat Köle
 Tünelmak

93. Mubin Ören
 Tünelmak

94. Kazım Yaşar Levent
 İksa Yapı Kimyasalları

95. Osman Erdoğan
 İksa Yapı Kimyasalları

96. Tuncer Bulut
 İksa Yapı Kimyasalları

103. Musafa Akgül
 NTF İnş.

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

105. Raşit Altındağ, 
 Süleyman Demirel Üniversitesi

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

107. Müge İnanır
 GeoGrup İnş. San. Ve Tic. AŞ.

108. Gökhan Kara
 Ekol koz İnşaat

109. Mustafa Akça
 Alarko

110. Onur Kansu
 Alarko

111. Engin Tıkır
 FD Sondaj

112. Şahin Keskiner
 WFT İnş.

113. Serdar Ercan
 Ataç İnş. San. AŞ.-G. Hinteregger
 Söhre Baugesellschoft .

114. Tuncay Arıcı
 NTF İnş.
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115. Feridun Büyükkırlı
 Ataç İnş. San. AŞ.-G. Hinteregger 
 Söhre Baugesellschoft

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

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

118. Vedat Ocak
 Özaltın İnşaat A.Ş.

119. Yavuz Selim Karakum

120. Ekol Koz 
 Mad. İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

121. Kemal Yılmaz
 Keyzemin Müh. İnş. Ltd. Şti.

122. Servet Demirdağ
 S.D.Ü Müh. Fak. 
 Maden Müh. Bölümü

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

124. Uğur Ateş
 Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

125. M.Demirhan Çelik
 Statkraft KKE.

126. Mikail Güneşaçar
 Statkraft KKE.

127. Yavuz Bekiroğlu
 Statkraft KKE.

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

129. Hıdır Ayyıldız
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

130. Hüseyin Akçal
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

131. Hakan Sevdi
 ERKOM Ltd. Şti.

132. R.Bora Oygür
 ERKOM Ltd. Şti.

133. İsmail Hakkı Şık

134. Eyüp Polat, 
 İBB Yapı İşleri Müdürlüğü

135. Cihan Ersoy

 Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.

136. Olgun Esen
 Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

137. Fatih Çatalbaş
 Zetaş Zemin Teknolojileri A.Ş.

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

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

140. Altay Ertin
 Geo-Net Mühendislik ve Müşavirlik

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

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

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

144. Bahattin Bulut Albayrak
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

145. Onur Kılıç
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

146. Gözde Coşkan
 Dağcan A.Ş.

147. Mehmet Bağırcı
 Darenhes Pembelik Barajı

148. Mahmut Ragıp Turhan
 Projima Tünel A.Ş. 

149. Fatih Bektaş
 Projima Tünel A.Ş. 

150. Gökhan Sunu
 Ege Asfalt

151. Gökhan Sevim Duran
 Ege Asfalt

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

153. Hasan Aydın
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

154. Aslan Kıranoğlu
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

155. Mehmet Eşref Kurtoğlu
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

156. İbrahim Uslu
 Koçoğlu İnş. A.Ş.

157. Abdullah Kürşat Erol
 Otoyol A.Ş.

158. Abdi Yılmaz
 Limak İnşaat

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

160. Veysel Salgıntaş
 Limak İnşaat

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

162. Bahtiyar Ünver
 Hacettepe Üniversitesi

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

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

165. Ali Çebi
 CMA Ovit

166. Mahmut Anlı
 CMA Ovit

167. Onur Ülgen
 CMA Ovit

168. Murat Okur
 Emay Müş.

169. Mehmet İlker Bozlar
 Emay Müş.

170. Baki Acil
 Cengiz Makyol ASL

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

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

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

174. Hasan Baştan
 Yertaş İnş.

175. Mehmet Anar
 Yertaş İnş.

176. Şahap Bülent Baydar
 Yertaş İnş.

178. Alper Saraç
 Makyol İnş. A.Ş.

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

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

181. Yavuz Palakcı
 Statkraft – Norveç

182. Onur Metin
 Ekol Koz Maden İnş. Ltd. Şti.

183. Ersan Taşçı
 Erersa İnşaat

184. C. Cengiz Göztepe

187. Y. Gökhun Çetin
 Saudiarabian Airlines

188. Ömer Özkök
 C.İ.B. Adi Ortaklığı

189. Yavuz Bilgin
 EN-EZ İnşaat

190. Cumhur Yılmaz
 EN-EZ İnşaat

191. Muhammed Refik Kurtoğlu
 İBB

192. Muhammet Fahri Topatan,   
 Zirkonyum Madencilik İnşaat

193. Salih Göçmez
 Zirkonyum Madencilik İnşaat

194. Hüseyin Alp Güler
 Çelikler Holding

195. Oğuzhan Sebetçi

196. Ercan Kesim
 Çelikler Holding

197. Halil Akel
 Çelikler Holding

198. Süleyman Karagüzel
 Cengiz İnşaat

199. Gökhan Doğan
 Makyol İnş. A.Ş.

200. Muharrem Tezcan
 Cengiz-Makyol ASL Ovit Tüneli 
 Adi Ortaklığı

201. Cemal Gülal
 Cengiz İnşaat

202. Orkun Er

203. Abdulgaffar Yetgin
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

204. Kıvanç Mirhan Dinçel
 Yüksel - Emay Adi Ortaklığı

205. Murat Yıldırım
 İBB

206. Mert Karagolu
 Zirkonyum Madencilik İnşaat

207. Abdullah Fişne
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

210. Muttalip Buyraz
 YSE Yapı - Çelikler Holding

211. Serhat Kızılkaya
 YSE Yapı - Çelikler Holding

212. Abdullah Fettahoğlu
 Polat Elk. İnş. İth. İhr. A.Ş.

213. Selim Kantarcı
 Yapı-Tek A.Ş.

215. Veli Ay
 Yapı-Tek A.Ş.

216. Kiyasettin Hefer
 Yapı-Tek A.Ş.

218. Önder Sayın
 ERKOM Ltd. Şti.

219. Ümit Kamil Uslu
 ERKOM Ltd. Şti.

220. Bilal Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

221. Suat Ağırbaşoğlu
 ERKOM Ltd. Şti.

222. Suat Cengiz
 ERKOM Ltd. Şti.
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223. Yaşar Fuat Yetkinler
 ERKOM Ltd. Şti.

224. Bedrettin Deniz
 ERKOM Ltd. Şti.

225. Sedat Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

226. Tural Pınarbaşı
 ERKOM Ltd. Şti.

227. Koray Uzun
 ERKOM Ltd. Şti.

228. Şeref Süzen
 ERKOM Ltd. Şti.

229. Sinan Toper
 ERKOM Ltd. Şti.

230. Burak Bulutcan
 ERKOM Ltd. Şti.

231. Aytaç Bozkurt
 ERKOM Ltd. Şti.

232. Sadettin Sertaç Ustaoğlu
 ERKOM Ltd. Şti.

233. Mustafa Filiz
 ERKOM Ltd. Şti.

234. Emrah Özker Öztürk
 ERKOM Ltd. Şti.

235. Erdem Kavuncu
 ERKOM Ltd. Şti.

236. Kadir Eray Altundağ
 ERKOM Ltd. Şti.

237. Burcu Kader
 ERKOM Ltd. Şti.

238. Okan Yakan
 ERKOM Ltd. Şti.

239. Mehmet Ünlü
 ERKOM Ltd. Şti.

240. Ahmet Şen
 ERKOM Ltd. Şti.

241. Zekiye Gamze Alış
 ERKOM Ltd. Şti.

242. Önder Koçak
 ERKOM Ltd. Şti.

243. Mustafa Emre Ölmez
 Düzkar İşaat

244. Taylan Demir
 Sigma-YDA-Makimsan-Burkay İş Ort.

245. Mahmut Ulusoy
 Sigma-YDA-Makimsan-Burkay İş Ort.

247. Hüseyin Doğan
 Düzkar İşaat

248. Şamil Doğrusoy
 Ünal Akpınar İnş.

249. Adil Kulakoğlu
 Ünal Akpınar İnş.

250. Gündüz Ökten
 İstanbul Teknik Üniversitesi

251. Volkan Vatansever
 İBB- Anadolu Yakası Raylı Sis. Müd.

252. Suat Yıldız
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

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

254. Hasan Karabiber

255. Hasan Denek
 Melemoğlu İnş.

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

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

258. Niyazi Şennazlı
 Fugrosial Ltd. Şti.

259. Süleyman Bilge Parlak
 Fugrosial Ltd. Şti.

260. Özcan Yılmaz

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

262. Mehmet Yağız

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

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

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

266. Ayhan Koçbay
 DSİ Gn. Md.

267. Selman Turan

268. Serkan Akdemir
 IC – İçtaş

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

271. Soner Ocak
 ZTM Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

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

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

275. Hakan Kırlıoğlu- Feride Kırlıoğlu 
 Patlayıcı Madde Ticareti

276. Cumali Kaydu
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

277. Bahriye Yaman
 YMSK Joint Venture

278. Saffet Aslan
 YMSK Joint Venture

279. Mevlana Muhammed Alaloğlu 
 YMSK Joint Venture

280. Korhan Demir
 YMSK Joint Venture

281. Timuçin Özbayır
 YMSK Joint Venture

282. Önder Yeşilçimen
 TK Müşavir Mühendisler

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

284. Şafak Karataş
 Biskon yapı A.Ş.

285. Fahrettin Yıldırım
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

286. Ömer Akarsu
 İnelsan İnşaat

287. Öncü Gönenç
 Yapı Merkezi

288. Mustafa Başar Arıoğlu
 Yapı Merkezi

289. Mehmet Hacıalioğlu
 STFA İnş. A.Ş.

290. Gürkan Erdal
 Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü

291. İbrahim Balaban
 Saudi Binladen Group – TDRS

292. Taylan Karabay

293. Hüseyin Işıl
 GCF-Peker İş Ort.

294. Abidin Türkay Ayten
 IGT Mühendislik Müşavirlik

295. Murat Arslan
 Çözüm Enjksiyon

296. Gökbora Akay
 Taisei

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

298. Eren Arıca
 TCDD

299. Koray Akçay
 Prota Mühendislik

300. Evren Poşluk
 TCDD

301. Samet Okay
 Saudi Binladen Group – TDRS

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

303. Merve Bulut
 İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

304. Esin Şentürk
 İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

305. Okan Su
 Bülent Ecevit Üniversitesi

306. Hasan Ali Mahrebel
 Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

307. Korkut Möroy
 Yüksel Proje

308. Zeynep Sertabipoğlu
 İstanbul Üni. Maden Müh.   
 Bölümü

309. Hasan Eker
 Gümüşhane Üniversitesi

310. Niyazi Özgür Bezgin
 İstanbul Üniversitesi

311. Reşat Ulusay
 Hacettepe Üniversitesi

312. Tufan Dalkıran
 Altınok Müşavir Müh.

313. Ahmet Şentürk
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

314. Ali Sarıışık
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

315. Orhan Güler
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

316. Süleyman Kunter Kunt
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

317. Pınar Güner Cantekinler
 Kordsa Global

318. Levent Kurtuldu
 TK Müşavir Mühendisler

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

320. Ferhat Şahinbaş
 Cengiz İnşaat

321. Nuri Çaykun Alpaslan
 Yıldız Teknik Üniversitesi

322. Olgay Yaralı
 Bülent Ecevit Üniversitesi

323. Mehmet Özdemir
 Tunga Limited

324. Talat Alp

325. Melih Geniş
 Bülent Ecevit Üniversitesi

326. Arif Halil Durukan
 DSİ 14. Bölge

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

328. Onur Koç
 IGT Tunnelbau Gmbh

329. Deniz Akbay
 Süleyman Demirel Üniversitesi
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330. Tamer Efe
 Süleyman Demirel Üniversitesi

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

332. Ela Güner
 öğrenci (İst.Tek.Üni)

333. Ali Aslanbaş
 Özka İnşaat

334. İbrahim Atalay
 İSK Gen. Müd.

335. Mustafa Korkanç
 Niğde Üniversitesi

336. İsmail Güneş

337. Neşe Özbek

338. Bayezid Özden
 IGT Mühendislik Müşavirlik

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

341. Aytuna Sayın
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

342. Hakan Çınar

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

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

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

346. Murat Uzun
 Bozkuşlar İnşaat

347. Ceyhun Candaş Erbaş
 Bozkuşlar İnşaat

348. Tuncer Akıncıoğlu
 Çelikler Holding / YSE Yapı

349. Metin Yavuz
 Kuzey İnşaat A.Ş.

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

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

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

353. Evren Balak
 Bayburt Grup A.Ş.

354. Cemalettin Şahin
 Bayburt Grup A.Ş.,

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

356. M. Bülent Arıkan
 Zorgün İnşaat

357. Savaşhan Genç
 Zorgün İnşaat

358. Nevzat Umut Çelik
 Özgün Şirketler Grubu

359. Güven Denek
 Özka İnşaat 

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

361. Hamit Onur Soysal
 Ölçek Mühendislik Ltd.Şti. 

362. Erdoğan Kamacı
 Kamacı İnşaat Mad. San. Ltd.Şti 

363. Ahmet Besim Ertem
 Tüprag 

365. Halil Murat
 Soner Temel Mühendislik İnş.Tic. 

366. Umut Alkaç, 
 Kamacı İnşaat Mad. San. Ltd.Şti 

367. Saim Bahadır Ergener
 Atlas Copco Makine İml. A.Ş. 

368. Uğur Tunçer

369. Yiğit Genç

370. Erhan Ünlü
 Opak Madencilik

371. Meriç Deyiş
 Sisray Ltd. Şti.

375. Alper Ataç
 Ünal Akpınar A.Ş.

376. Kaan Yavuz
 Ünal Akpınar A.Ş

377. İlhan Tosun
 Ünal Akpınar A.Ş.

378. Enver Yavuz Sırmalı
 Nurol-Yüksel-Özka YDA İş Ort

379. Rohola Hasanpour

380. Yüksel Bozbaş
 Özgün Şirketler Grubu

381. Erkan Özkan
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

382. Erhan Kömürcüoğlu
 Aksu İnşaat

383. Aşkın Atacan
 Yapı Merkezi

384. Anıl Eroğlu
 Özkar İnşaat

385. Murat Erbaş
 SPI FiberForce Makro Fiber   
 Industry

386. Murat Sarıdede
 Çelikler Holding

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

388. Ataç Başçetin
 İstanbul Üniversitesi

389. Alaettin Kılıç
 İstanbul Üniversitesi

390. Hamit Aydın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

391. Ahmet Özarslan
 Bülent Ecevit Üniversitesi

392. Mehmet Altuğ Onaran
 Turyat İnşaat

393. Tuğçe Köse
 Emay Müş.

394. Hilal Öztürk
 Emay Müş.

395. Vedat Rasim Tatar
 Emay Müş.

396. Sebahattin Çıtır
 Emay Müş.

397. Mutlu Yücel
 Emay Müş.

398. Ekin Köken
 Bülent Ecevit Üniversitesi

399. Utku Sakız
 Bülent Ecevit Üniversitesi

400. Ömer Faruk Çapar
 Bülent Ecevit Üniversitesi

401. Çağrı Aldı
 Hema Endüstri A.Ş.

402. Muhammet Akkaş   

403. Sadullah Okumuş

404. Cenk Gümüş
 Altınok Müşavir Müh.

407. Kebire Kel
 MTA Batı Karadeniz 
 Bölge Müdürlüğü

408. Bora Arslan
 Geodizayn Proje Mühendislik   
 Müşavirlik

409. Ezgi Gülbar
 Geodizayn Proje Mühendislik   
 Müşavirlik

410. Fatih Taşyılmaz
 Projima İnşaat A.Ş.

411. Hürriyet Akdaş
 Eskişehir Osmangazi Üniv.

412. Erdem Hidayetoğlu
 Makyol İnş. A.Ş.

413. Fethi Can Köse
 Makyol İnş. A.Ş.

414. Erdem Altaş
 Makyol İnş. A.Ş.

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

416. Hayrettin Baysal
 DSİ 3. Bölge Müdürlüğü

417. Sare Ayça Çimen

418. Emre Meriç
 Üniarge

419. Hasan Karataş
 ICC-Grup İnş. Tic. Ltd. Şti.

420. Yusuf Balatlı

421. Doğancan Aydoğmuş

422. Barış Berberoğlu

423. Ahmet Koyun
 Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

424. Mithat Kabaali

425. Ahmet Hamdi Deliormanlı, 
 Dokuz Eylül Üniversitesi

426. G. Gülsev Uyar Aldaş
 Hacettepe Üniversitesi

427. İbrahim Çavuşoğlu
 Gümüşhane Üniversitesi

429. İbrahim Ataöz
 ICA - İçtaş - Astaldi Ortaklığı

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

431. Nurettin Pelen
 DSİ Gn. Md.

432. Ali Kuleli
 Akfen İnş. A.Ş.

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

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

435. Kıvanç Aktan
 Zitron Türkiye

437. Bahadır Batır
 TCDD

438. Gökhan Göksel

439. Uğur Gani Sincar
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

440. Mustafa Tolga Öner
 Emay Müşavirlik

441. Emrah Şimdi
 STFA

442. Berke Bayraktar
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

443. Şevket Deveci
 ESA İnşaat

444. Mehmet Uran Unutmaz
 Cengizler Yol Yapı
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445. İlyas Bekçi
 Ecetur İnşaat

446. Fatih Kara
 YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

447. Enes Kayahan
 Kalyon İnşaat

449. Seyfullah Ekiz
 TBM Cutters

450. Asaf Bulut
 Ekol Koz Madencilik

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

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

453. Mustafa Fakıbaba
 GCF-Peker İş Ortaklığı

454. Özberk Aydemir
 Peker İnşaat

455. Yusuf Tatar
 GCF-Peker İş Ortaklığı

456. Cem Sağdıç
 Gülermak

457. Ali Bayrak
 Altınok Müşavirlik Mühendislik

458. Ahmet Uçar
 Altınok Müşavirlik Mühendislik

459. Mehmet Ali Arıkan
 GCF-Peker İş Ortaklığı

460. Engin Hoş
 Doğuş-Gülsan İş Ortaklığı

461. Emre Balcıoğlu
 Dağcan İnşaat

462. Necat Arıbaş
 Dağcan İnşaat

463. Orkun Kantarcı
 Şırnak Üniversitesi 
 Maden Mühendisliği Bölümü

464. Nurettin Demir
 Gama Nurol İş Ortaklığı  
   
Marmaray BC1 Projesi

465. M. Bülent Çakar
 Gama Nurol İş Ortaklığı  
 Marmaray BC1 Projesi
 
467. Birol Akpınar
 Ünal Akpınar İnşaat

468. Ahmet Özkan
 Ünal Akpınar İnşaat

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

473. Furkan Hamza Harputlugil

474. Rahmi Süleyman Demircan, 
 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

475. Metin Geyik
 Çiftay İnşaat

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

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

478. Barış Duman 
 İntekar

479. Arif Budak
 Kemerli Metal

480. Yıldırım Bayazıt
 Borusan EnBW Enerji

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

482. Türker Şenyurt
 Yapı Merkezi

483. Turgut Yıldırım
 DSİ Genel Müdürlüğü

486. Can Polat
 Geodata

487. Enver Koç
 Yapıray Demiryolu A.Ş.

488. Duygu Kudu
 Optim-Prokoy İş Ort.

489. Elif Acar
 Gülen Danışmanlık

490. Onur İnal

491. Bayram Arif Bayraktar
 Güç Grup

492. Erhan Güvenel
 Saudi Binladen Group - TDRS

493. Samet Erat

494. Berzan Solduk

495. Erkan Murat Erdoğan
 Soa İş. Ort.

496. Uğur Altay
 Akad İnşaat

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

499. Temel Öztürk
  Öztaş İnşaat

500. Asuman Cici
 Yapı Merkezi 
 Avrasya Tüneli Şantiyesi

501. Osman Yiğit Hançer
 Yapı Merkezi 
 Avrasya Tüneli Şantiyesi

502. Akın Çelik

504. Efe Ünal
 AIRONN Havalandırma

505. Sina Kiziroğlu   
 Karayolları Genel Müdürlüğü

506. Atila Demiröz
 Selçuk Demiröz

507. Barış Yağare   
 Egemen Maden ve Restorasyon

508. Murat Toksöz
 Projima Tünel İnş.

510. Burak Gürkan
 Emay Müşavirlik

511. Sahand Tolouei

512. Murat Mercan
 Tufanoğlu Demir Çelik

513. Murat Tufanoğlu
 Tufanoğlu Demir Çelik

514. U. Tarik Namlı

515. Erkan Saraç
 Tekyön Tünel Tek. İnş.

516. Abdülaziz Mustafa Aydın

517. Ferit Gülsu

519. Mücahit Kablan
 Altay OSGB

520. Metin Çulfaz
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

521. Atakan Süler
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

522. Burak Ekmen
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

523. Zafer Güneş
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

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

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

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

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

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

529. Neşe Kılıç
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

530. Ömer Ündül
 İstanbul Üniversitesi

531. Aydın Shaterpour Mamaghani
 İstanbul Teknik Üniversitesi

532. Ahmet Semih Deniz
 Yertaş İnşaat

533. Ayşen Erten
 Eti Maden İşl. Gn. Müdürlüğü

534. Dağıstan Vayiç
 Emon Yapı İnş.

535. Yaşar Çevik
 Sargın İnş.

536. Taner Başkıran
 Sargın İnş.

537. Volkan Fırtana
 Sargın İnş.

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

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

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

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

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

545.   Mehmet Atar               
 Vanuatu Fahri Konsolosluğu

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

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

548.   Kerim Kıvanç Öncü    
 DKE Mühendislik

549.   Murat Bülbül               
 Akfen İnş. A.Ş.

553. Sunay Beyhan
 Dumlupınar Üniversitesi

554. Orhan Volkan Erol
 ICT İnşaat

555. Ali Kaan Kolbaşı
 ICT İnşaat

556. Üzeyir Ersen Ayaz 
 YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

557. Ergün Çal, Özçınar 
 Elektrik Malzemeleri ve Madencilik

558. M. Salih Alkan
 Enka İnşaat

560. Hakan Kalender
 Eti Bakır

561. Mustafa Çoğalan 
 Yertaş İnşaat

562. M. Eşref İnal
 DSİ 10. Bölge

563. Ömür Gökhan Polat 
 UBM Müşavirlik

564. Ali Ünsal
 Özkar İnşaat

565. Yalçın Yılmaz
 Titan Makine
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

566. Şaban Başıkara 
 HCG İnşaat

567. Yücel Güç
 EN-EZ İnşaat

568. Mustafa Özdemir 
 Özkar İnşaat

569. Uğur Karaman
 Doğuş-Gülsan Ortaklığı

570. Şerafettin Bozkurt
 Yertaş İnşaat

571. Mustafa Özçelebi 
 B. Ergünler İnşaat

572. Mustafa Ayhan
 Dicle Üniversitesi

573. Semih Şahin
 Sargın İnşaat

574. Taylan Özkaya
 Esa İnşaat

575. İlker Anman
 Esa İnşaat

576. Alican Kurşun
 Gülermak-Kolin-Kalyon  
 Ortaklığı

577. İsmail Alptürk Eskikurt 
 Gülermak-Kolin-Kalyon  
 Ortaklığı

578. Burak Şahin
 Esa İnşaat

579. Gültekin Gülle
 Esa İnşaat

580. Serkan Ali Şanlı 
 Fermanoğlu İnşaat

581. Latif Işık 

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

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

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

585. Hanife Akkaya 
 Ento Madencilik İnşaat

586. Murat Akyıldız
 Eser Makine

587. Hüseyin Düzgün
 Düzkar İnşaat

588. Mehmet Sırat Koç
 Moya Tünel Ekipmanları

589. Arif Arga
 Cengiz İnşaat

593. Soner Baydar
 Zorgün İnşaat

594. Gürkan Emirzeoğlu     
 Özce İnşaat

595. Timuçin Hergül           
 Megazemin 

607.   Serdar Tiryaki
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

608.   Serhat Acar
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

609.   Eren Akdaş
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

610.   Furkan Atalay
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

611.   Bülent Koçak
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

612.   Serhat Yeşilyurt
 İçtaş-Astaldi Ort.

613.   Murat Fatih Sezer
 İçtaş-Astaldi Ort.

614.   Tolga Çağlar
 Melemoğlu İnşaat

615.   Hacı Duran Murat 
 Melemoğlu İnşaat

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

617.   Yalçın Uzun
 Kartaş İnşaat

618.   Tülay Çinar
 Gülermak Metro Ort.

619.   Cemal Burak Türker 
 Gülermak Metro Ort.

620.   Mustafa Çetin Gümüşoğlu       
 Systra Consulting

621.   İlhan İnsan
 Zihni Üstün Oğulları İnşaat

622.   Selim Rıdvan Güngör
 Mesa Mesken

623.   Rıza Aydın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

625.  Ali Timurhan Güç
 Emak Fan

626.   Halil Devrim Öner
 Emak Fan

627.   Kübra Öner
 Emak Fan

630. İlker Akbaba
 Nuhoğlu A.Ş.

631.   Abdülhalim Bilgin
 Devlet Su İşleri

632.   Deniz Günbay
 Projima Tünel İnşaat

633.   Bülent Bakırcı
 Avrasya 2 İnşaat

634.  Sair Kahraman
 Hacettepe Üniversitesi

635.   Selçuk Girgin
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

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

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

638.   Uğur Güneş
 ESA İnşaat

639.   Kürşat Savaş Delice
 Emay Müşavirlik

640.  Eser Tokmak
 Projima Tünel İnşaat

641.   Naci Ekinci
 HCG İnşaat

642.   Martin Forhaug
 Team Forhaug AB

643.   Seren Kahveci
 Zorgün İnşaat

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

646   Görkem Tunca
 Mega Mühendislik

647    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.

652   Serhat Başgül

653   İhsan Özkan
 Selçuk Üniversitesi

654   Mehmet Kemal Gökay
 Selçuk Üniversitesi

656. Yavuz Polat
 Dağcan İnşaat

657. Fırat Aksu 
 Emay Müşavirlik

658. Betül Nurgül Cengiz 
 İlbak Holding

659. İsmail Kocaer 
 Minova CarboTech GmbH,   
 Germany

660. Baran Fidan

661. Sadi Demirci 
 Öğrenci (DPU)

662. İlke İçöz 
 Piramida İnşaat

663. Uğur Çelik 
 Bayburt Grup

664. Rüstem Aksu 
 Aksu İnşaat

665. Uğur Aksu 
 Ura Tünelcilik

666. Umut Aksu 
 Ura Tünelcilik

667. Emre Ünal 
 Özka-Kalyon Atıksu Tüneli İş Ort.

668. Semih Canpolat 
 Bayburt Grup A.Ş.

669. Sedat Dinçöz 
 Hitit İnşaat

670. Ersin Beylik 
 Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

671. Halil Kaçmaz 
 Paldet Dağdelen Adi Ort.

672. İnci Mimaroğlu 
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

673. Burak Aydoğan 
 Gülermak

674. Cihan Tunoğlu 
 E-Berk Makine

675. Zafer Saygılı 
 Aga Enerji A.Ş.

676. Cebrail Kaya 
 Kayaoğlu İnş.

677. Barış Baran 
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

678. Zafer Güçlücan  

679. Hasan Behçet Topkara  

680. Mehmet Küçükyılmaz 
 Bayburt Grup A.Ş.

681. Abdul Kadir Ceviz 
 Aga Enerji A.Ş.

682. Saygın Kolaşinli 
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

683. Özgür Yetkin Ergin 
 Hitit İnşaat

684. Soner Akman 
 Bayburt Grup A.Ş.

685. Tuncay İlaf 
 Bayburt Grup A.Ş.

686. Ali Nazım Çatori 
 Kalyon İnş.

687. Aziz Erim 
 Projima Tünel İnş.

688. Gürkan Öntemel 
 Projima Tünel İnş.

689. Cenk Balmumcu 
 Cengiz İnşaat

690. Ülkü Kalaycı 
 İstanbul Üniversitesi

691. Murat Kadir Çelik 
 Akad İnşaat
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Contractor      % 48

Supplier      % 13

Engineering      % 11

University      % 10

Others        % 7

Municipality        % 5

State Hydrolic Works      % 3

State Railways       % 1

Mining        % 2

Mining  %29

Geology  %30

Construction  %20

Others  %10

Mechanical    %4

Geophysics    %2

Surveying    %2

Chemistry   % 1

Electric   % 1

Computer   % 1

Müteahhitlik Firması
 

48%

Mühendislik 
 

11%
Üniversite 

10%

TCDD 

1%

DSİ 

3%

Madencilik
 2%

Tedarikçi

13% 

Diğer 

7%
Belediye 

5%

Jeofizik 
Mühendisliği 

2%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

1%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

1%
Kimya 
Mühendisliği 
 

1%
Metalurji 
Mühendisliği 
 

0%

Harita  
Mühendisliği 

2% Makine 
Mühendisliği 

4%

Maden Mühendisliği 

29%

Jeoloji Mühendisliği 

30%

İnşaat Mühendisliği 

20%

Diğer 

10%

BİREYSEL ÜYELERİN MESLEKİ DAĞILIMI - ProfEssions of MEMBErs

BİREYSEL ÜYELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI - sEctors of MEMBErs
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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
upcoming events

 EuRocK 2015

www.eurock2015.com   

7-10 ekİM 2015 

INTERNATIoNAL FoRuM oN SuBSEA TuNNELS,  
SEouL – KoREA

www.tu-seoul2015.org

2-3 eylül 2015
SYMpoSIuM oN INNovATIoN AND chALLENgES IN 
ASIAN TuNNELLINg,  SINgApoRE

www.tucss.org.sg

2- 3 eylül 2015 

LATIN AMERIcAN coNgRESS oN TuNNELS & 
uNDERgRouND SpAcE, chILE

www.ctes.cl

 28-29 eylül 2015

11Th IRANIAN AND 2ND REgIoNAL TuNNELLINg 
coNFERENcE 

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

2-5 kasıM 2015
3RD ARABIAN TuNNELLINg coNFERENcE 

www.atcita.com

23-25 kasıM 2015

11Th IRANIAN AND 2ND REgIoNAL TuNNELLINg 
coNFERENcE 

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

2-5 kasıM 2015
ShoTcRETE FoR uNDERgRouND SuppoRT 

www.engconf.org

11-13 ekıM 2015

1ST coNFERENcE uNDERgRouND coNSTRucTIoN 
AND TuNNELINg 2015 

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

8-9 eylül 2015
cuTTINg EDgE coNFERENcE: uRBAN TuNNELINg, 
DENvER, uSA

www.ucaofsmecuttingedge.com/

21-23 eylül 2015
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ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(BİREYSEL)

TÜNELcİLİK DERNEĞİ’NE,

İSTANBuL

Derneğinize üye olmak arzusundayım.

Dernek tüzüğünü okuduğumu ve tüm hususları kabul ettiğimi beyan ederim.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Bilgilerim aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederim.

adı soyadı / ünvanı :

TC kimlik No :

Uyruğu :

Cinsiyeti :

ana adı :

Baba adı :

Doğum yeri :

Doğum Tarihi :

eğitim Durumu :

Mezun Olduğu Okul :

Çalıştığı kurum :

Mesleği :

adres :

Telefon :

e-posta :

Referans olan Dernek üyesinin adı-soyadı-İmzası(*): ………………………………………

Referans olan Dernek üyesinin adı-soyadı-İmzası(*): ………………………………………

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

oRuÇREİS MAhALLESİ BARBARoS cADDESİ TEKSTİLKENT SİTESİ A 11 BLoK 3.KAT No 48  ESENLER İSTANBuL

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

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

tarih adı soyadı ve İmza
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(TÜZEL KİŞİLİK)

TÜNELcİLİK DERNEĞİ'NE,

İSTANBuL

Derneğinize üye olmak arzusundayız.

Dernek tüzüğünü okuduğumuzu ve tüm hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

kurum bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederiz.

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

                      (Tarih)   (kurum yetkilisinin adı-soyadı kaşe-İmza)

Tüzel Kişiliğin

ünvanı :

Faaliyet alanı :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

adres :

Telefon :

Faks :

e-posta :

Yetkili Kişinin

adı soyadı :

T.C. kimlik Numarası :

adres :

Telefon :

Faks :

e-posta :

Referans olan Dernek üyesinin adı-soyadı-İmzası (*): ………………………………………

Referans olan Dernek üyesinin adı-soyadı-İmzası (*): ………………………………………

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

oRuÇREİS MAhALLESİ BARBARoS cADDESİ TEKSTİLKENT SİTESİ A 11 BLoK 3.KAT No 48  ESENLER İSTANBuL

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

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