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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

PRESIDENT OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Değerli Okuyucularımız 
Bu yıl ıTA'nın (Uluslararası Tünelciler Birliği) düzenlediği 
Dünya Tünel Kongresi 22-28 nisan tarihleri arasında 
San Francisco kentinde yapılacak. Amerika’da tünelcilik 
endüstrisini SME'ye (Society for Mining, Metallurgy & 
Exploration) bağlı bir alt kuruluş temsil ediyor. Gelişmiş 
ülkelerdedeki yeraltı yapıları faaliyetlerine baktığımız 
zaman maden ve tünel mühendislerinin bir çok ortak 
noktayı paylaştığını görürüz; emniyet, havalandırma, 
tahkimat, pasa nakli ve su atımı gibi.

Tünelcilik Derneği başkanı ve bir maden mühendisi olarak 
bir kaç gün önce, zonguldak Amasra B bölgesinde bir kömür 
ocağını ziyaret ettim. Ocak TTK'nın iznine bağlı olarak bir 
özel kuruluş tarafından geliştirilmiş ve buraya 306 milyon 
ABD Doları civarında yatırım yapılmıştı. İmtiyaz sahasında 
yarısı koklaşabilir özelliğe sahip 573 milyon ton civarında 
kömür var. Kömüre yüzeyden derinlikleri 700 , 730 ve 
580 m olan kuyularla ulaşılabiliniyor. Ürertime mekanize 
sistemlerle 2018 yılının başında geçilmesi planlanmış. 
Bölgede üç adet kollu galeri açma makinesi basınç 
dayanım 120 MPa Cerchar Aşındırıcılık İndeksi 3.5 olan 
kayaçlarda başarı ile kazı yapıyor. Ana galerilerde tahkimat 
olarak tavan saplamaları, ve püskürtme beton kullanılmış. 
Buradaki yatırımı ülke  kaynaklarının rasyonel olarak 
işletilmesi için atılmış önemli bir adım olarak gördüm ve 
iftihar ettim. Maden ve tünel mühendislerinin birçok ortak 
noktaları olduğuna tekrar şahit oldum ve iki sektöründe bir 
birlerinden öğrenecek çok şeyleri olduğu inancım daha da 

kuvvetlendi. 

Birdahaki sayıda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. 

dear readers 
this year World tunnelling Congress organized by Ita /
International tunnelling association will be held in San 
Francisco on the 22-28 april. the underground Construction 
association (uCa) of (Society for Mining, Metallurgy & 
exploration) (SMe) represents the tunneling industry in uSa. 
Mining and tunneling engineers worked always together and 
had always common activities to share, like safety, ventilation, 
excavation, support, muck removal, water drainage etc. 
turkish tunneling society will be represented in uSa with 
several members and technical papers.

as the chairman of turkish tunnelling Society and as a 
mining engineer, few days ago I visited a coalmine in 
the Zonguldak coalfield. the mine in amasra b district is 
developed by a private heavy industry group. the company 
invested around 300 million  $ in developing the mine which 
has a geologic coal reserve of 573 million tons, with half of 
the reserves having coking properties. the coal seams are 
reached from the surface with three shafts having depths 
of 700 m, 730 m and 580 m respectively.. the coal seams 
are planned to be exploited with mechanized systems in 
2018. Modern tunnelling techniques are used in the mine. 
three heavy duty roadheaders have been working in hard 
and abrasive rock formations having uCS up to 120 MPa 
and Cerchar abrasivity of 3.5. rock bolts and shotcrete are 
used in roadways. this investment is a typical example to 
the enthusiasm for the development of national resources. as 
a mining and tunnel engineer I was proud of seeing such a 
modern coal mine. I still insist and believe that two different 
sectors have very common activities to share and have many 
things to learn from each other. .

best regards 

3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   3 20.04.2016   15:12:52



4  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

İÇİNDEKİLER | CONTENTS

20

58

92

26

94

50

3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   4 20.04.2016   15:12:57



3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   5 20.04.2016   15:12:58



6  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   6 20.04.2016   15:12:58



3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   7 20.04.2016   15:12:59



REKLAMLAR

 

Tünelmak
Tbm Digs Turkey
Delkom
Robbins
Yapı Merkezi
Ayrasya Tüneli
Shell
Doğuş İnş
E-Berk
Bosch Rexrolt
Forta Dış Tiç
Geodata
Ege Kimya
Sistem A.Ş.
Teknima 
Çözüm Enjeksiyon
Bilgi Mühendislik
BSP Makina 
Ict İnşaat
Dal Elektrik
Emek Fan
Çe-ka Kalıp
Kemerli
Mim Mühendislik
Petek Proje
Ahed Plastik
Naturel Mühendislik
Ant İnşaat
Anadolu Flygt Pompa
Armosan
Arsan Kauçuk
Arcan Makine 
Mesa kalıp
Sargın İnşaat
Chryso
Mates Makina
TBM
Politeknik
İksa 
Atlas Bir Yapı
Tünel Expo Turkey
Atlas Bir Yapı
Pena Maden

Ön İç Kapak
5

6-7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
37
39
41
43
55
57
63
65
79
81
91
93
99

105
107
109
113
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
144
145

Arka İç Kapak
Arka Kapak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ISSN 2148-1768    İki ayda bir yayınlanır / Every other months

Mart - Nisan / March - April 2016   Yıl / Year:3   Sayı / Nr: 15

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi
Turkish Tunneling and Underground Technologies Magazine

Tünelcilik Derneği Adına 
İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Nuh BİLGİN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fevzi AKSU

Genel Koordinatör 
Eşref YILDIRIM

Reklam Koordinatörü 
Taner Karadeniz
Tandoğan Uygun

Grafik Tasarım
Murat ÜNAL

Çeviri
Can POLAT

Baskı
Görkem Ofset Matbaa
Litros Yolu, 2.Matbaacılar Sitesi A Blok No:14  
Topkapı / İSTANBUL

Yönetim Yeri 
TÜNELCİLİK DERNEĞİ
H. Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak
Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat:12 No:1819
Şişli/ İstanbul
Tel   :  0 212 438 17 54 
info@tunelder.org.tr / www.tunelder.org.tr

hAzıRlAYAn | Kontrol Medya Grubu

www.kontrolmedya.com

www.tuneldergisi.com

3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   8 20.04.2016   15:12:59



3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   9 20.04.2016   15:13:00



10  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

1. Nuh Bilgin  
Yönetim Kurulu Başkanı

2. Hanifi Çopur  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3. Mücahit Namlı  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

4. Cemal Balcı  
Dernek Saymanı

5. Fevzi Aksu  
dernek Sekreteri

6. Doğan Talu  
yönetim Kurulu Üyesi

7. Öner Yılmaz  
yönetim Kurulu Üyesi

8. İbrahim Ocak  
yönetim Kurulu Üyesi

9. Erdinç Demir  
yönetim Kurulu Üyesi

10. Utku Gümüş  
yönetim Kurulu Üyesi

11. Ali Yüksel  

yönetim Kurulu Üyesi

12. Özgür Savaş Özüdoğru  

yönetim Kurulu Üyesi

13. Muammer Çınar  

Yönetim Kurulu Üyesi

1. Birol Akpınar  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

2. Erhan Ünlü  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

3. Burak Sönmez  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

4. İsmail Mehmet Yerlikaya  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

5. Hikmet Anıl Yazıcı  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

6. Ayhan Koçbay  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

7. Can Polat  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

8. Uğur Ateş  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

9. Melih Algan  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

10. Altay Ertin  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

11. Ahmet Rüfai Bilgin  

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

12. Yıldırım Tan Özaydın  

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

13. Murat Hızel  

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1. Melike Yıldırım  
Denetim Kurulu Başkanı

2. Kerim Küçük  
denetim Kurulu Üyesi

3. Mehmet Atar  
denetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1.  Meriç Yetiş 
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

2. Hasan Ali Mahrebel 
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

3. Emre Avunduk  
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   10 20.04.2016   15:13:03



3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   11 20.04.2016   15:13:05



12  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com
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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

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

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

3-7-SUNUŞ-İÇİNDEKİLER-KÜNYE-ind-6.indd   12 20.04.2016   15:13:10





14  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ
CORPORATE MEMBERS OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

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

694 TEKNİMA MAKİNE ENDÜSTRİ A.Ş. 
 www.teknima.com

695 LASPARMAK KAUÇUK PLS. MAK. TEKS. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
 www.lasparmak.com.tr

713 TEKNA MAKİNE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 www.teknamakine.com.tr

720 NATÜREL MÜH. MAD. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
 www.naturelmuhendislik.com.tr

721 ANT İNŞAAT MADEN SANAYİ A.Ş.
 www.antinsaat.com
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Dünya Tünelcilik Birliği (ITA) tarafından desteklenen Dünya Tünel 
Kongresi (WTC 2016) bu sene 22-28 Nisan 2016 tarihlerinde 
San Francisco, ABD’de düzenleniyor.  Aynı zamanda ITA genel 

kurulunun da yapılacağı organizasyonu UCA organize ediyor. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde tünelcilik endüstrisini ABD Madencilik, Metalurji 
ve Arama Topluğu’na (SME) bağlı olan Yeraltı İnşaat Derneği (UCA) 
temsil etmekte. SME; 15.000 üyesi olan ve 100 ülkede madencilik 
endüstrisine hizmet veren uzmanlardan oluşan bir dernektir. Dünya 
Tünelcilik Kongresi, UCA tarafından iki yılda bir yapılan Kuzey Amerika 
Tünelcilik Kongresi’nin (NAT) yerine yapılacak olması açısından özel bir 
anlam taşıyor. Bu durumun avantajı Kuzey Amerika Tünelcilik Kongresi’nin 
kaynakları, yetenekleri ve katılımcılarının San Francisco’daki Dünya 

World Tunneling Congress (WTC 2016), supported by 
International Tunneling Association (ITA), will be held in San 
Francisco, USA at 22-28 April 2016. Also the ITA general 
assembly will be held during the week. Tunneling Society will 
be at North Exhibit Hall, 1223rd booth and share information 
about ongoing projects from Turkey. The 3rd Tunnel EXPO and 
the 2nd international conference in Istanbul on “TBM digs in 
difficult grounds” will be promoted for worldwide tunnelers. 
Approximately 100 people will attend the congress from Turkey.

Turkish Tunneling socieTy in san 
Francisco WTc 2016

Tünelcilik Derneği WTc 2016 San FrancISco’Da

Tünelcilik Kongresi’nde bulunacak olmalarıdır. 600’den fazla bildirinin 
sunulacağı, yaklaşık 250-300 fuar katılımcısı ve 2500-3000 ziyaretçinin 
katılacağı bu organizasyonda Tünelcilik Derneği yönetim kurulu üyeleri 
ve dernek üyeleri hazır bulunacaklar. 2014 yılında Brezilya’da ve geçen yıl 
Hırvatistan’daki Dünya Tünel Kongreleri’nde stand satın alarak geniş çaplı 
katılım sağlayan Tünelcilik Derneği bu yıl da San Francisco’da yerini alarak 
1223 numaralı standında dünya tünelcilerini ağırlayacak. Tünelcilik Derneği 
ülkemizdeki tünelcilik gelişmelerini tünel profesyonelleri ile paylaşacak. 
Eylül ayında yapılacak ve Tünelcilik Derneği tarafından organize edilen 3. 
Tünelcilik Fuarı’nın tanıtımı da bu stantta yapılarak fuara dünya çapında 
bir katılımın sağlanması hedefleniyor. Bununla birlikte yine Tünelcilik 
Derneği tarafından organize edilen ve Kasım ayında düzenlenecek olan 2. 
Uluslararası TBM DiGs Konferansı’nın tanıtımı da yine bu stantta yapılacak. 
Tünelcilik Derneği; her yıl Dünya tünel kongrelerine bildiri ile katılımı 
teşvik etmekte ve ülkemizden katılımın artmasını hedefleniyor. Her sene 
Türkiye’den katılımın arttığı WTC organizasyonlarına önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’den hem bildiri olarak hem de ziyaretçi olarak katılımın yüksek 
olması planlanıyor. Bu yıl kongreye Türkiye’den 100 civarında tünelcinin 
katılım göstermesi bekleniyor. 

Tünelcilik 
Derneği’nin STanDı 

1223 nO’lU 
STanD
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Kaynak: www.hurriyet.com.tr 

Uskudar-Umraniye-Cekmekoy metro line is planned open to 
the public in this year and line will be expanded until Sarigazi-
Sancaktepe-Sultanbeyli. After its completion, the travel time 
between Uskudar and Sultanbeyli will decrease to 30 minutes. 

New Metro LiNe to ANAtoLiAN  
Side of iStANbuL

Bu yıl içerisinde açılması planlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro 
hattı Sarıgazi-Sancaktepe-Sultanbeyli’ye kadar uzatılacak. Bu sayede 
Üsküdar-Sultanbeyli arası yolculuk mesafesi 30 dakikaya düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Genel Kurulu Mart ayı son 
toplantısı düzenlendi. Toplantıdan Anadolu Yakası için yeni bir metro 
hattı müjdesi geldi. Anadolu Yakası’nın ikinci metrosu olan Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy metro hattının Sarıgazi-Sancaktepe-Sultanbeyli’ye 
kadar uzatılmasını içeren karar oybirliğiyle kabul edildi. 

Marmaray’a Bağlanacak

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 

hattı devam ettirilerek Sarıgazi ve Sancaktepe üzerinden Sultanbeyli’ye 
kadar gidecek. İnşası devam eden ve bu yıl içinde bitmesi planlanan 
16 istasyonun yer aldığı 20 kilometrelik hat ile Üsküdar-Çekmeköy 
arası 24 dakikaya düşecek. Hattın Sultanbeyli’ye kadar uzatılmasıyla 
Üsküdar-Sultanbeyli arası yolculuk süresinin 30 dakikaya düşmesi 
hedefleniyor. Hat aynı zamanda Üsküdar’da Marmaray ile Altunizade’de 
metrobüs hattına entegre edilecek.

Yenidoğan’a Bağlantı

Şile otobanının açılışıyla birlikte nüfus ve trafik artışı nedeniyle 
Yenidoğan Mahallesi’ne metro bağlantısı yapılması planlanıyor. 
Yenikapı-Hacıosman metrosunun Seyrantepe bağlantısına benzer 
şekilde “Çekmeköy-Sultanbeyli ve Sarıgazi (Hastane)-Yenidoğan Metro. 
Hattın inşası için de çalışma yürütülüyor. 

İstanbul’un anadolu Yakası’na Yenİ Metro Hattı

Within Doha Metro Line Project, 
TBM number 5 reached Sport City 
Station. Yapi Merkezi is working 
together with Turkish contractor STFA 
and Greek Contractor Aktor in this 
project. Golden Line project is under 
construction with a Turkish - Greek 
collaboration in a foreign country. 
Besides, this project is being watched 
by all of the gulf countries.

5 th tbM reAched Sport 
city StAtioN iN dohA 
Metro LiNe project

Doha Metrosu’nda 5 Numaralı TBM Sport 
City İstasyonu’na ulaştı. Yapı Merkezi’nin 
STFA ve Yunanistan’dan Aktor firması 

ile ortak yürüttüğü Doha Metrosu Altın Hat 
Projesi’nde Türk-Yunan İşbirliği 3. ülkelerdeki 
işbirliğine en güzel örneklerden birini teşkil 

doHa Metrosu’nda 5 nuMaralı tbM sport 
CıtY İstasYonu’na ulaştı

ediyor. Proje özellikle tüm Körfez ülkeleri 
tarafından dikkatle takip ediliyor. Gold Line 
ihalesi, 2022 Dünya Kupası’na hazırlık olarak 
yapılan yatırımlar arasında, 4,4 milyar dolar 
bedel ile Katar’da bu amaçla yapılan en büyük 
proje durumunda.

Türk firmalarının kontratına imza attığı Altın Hat 
(Gold Line); doğu-batı doğrultusunda işleyecek 
ve yeni Hamad Uluslararası Havalimanı’nın 
kuzeyinden kent merkezindeki ana istasyon 
olan Msheireb’den geçerek, Al Saad ve Al Waab 
Caddeleri’nden, Güney Al Rayyan ve yeni Doha 
Hayvanat Bahçesi’ne uzanacak. Oradan da 
Muaither İstasyonu’na kadar yer altında inşa 
edilecek.  
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28 Şubat 2016 tarihinde Çin Raylı Sistem Ekipmanları Mühendislik 
Grubu (CREG) tarafından tasarlanan ve üretilen dikdörtgen kesitli 
TBM’in kazıya başlama töreni yapılmış olup, ülkede çalışan bu 

özellikteki ilk TBM olma niteliğini taşımaktadır. 

Çin’de üretilen TBM, Thomson doğu hattı boyunca istasyonlar arası 43 
km uzunluğunda hat tüneli kazısında kullanılacaktır. Havelock ve Stevens 
istasyonları arası oldukça yoğun bir bölge olduğu için Ulaşım yetkilileri 
yüklenicilerden bu bölgede dikdörtgen kesitli bir TBM kullanmayı 
önermiş ve bu sayede inşaat verimini arttırmayı amaçlamıştır. 

Büyük ölçüde altgeçit projeleri aç kapa yöntemi ile yapılmaktadır. Fakat 
bu yöntem aynı zamanda zemin güçlendirme çalışmalarını da içermekte 
olup, altyapıların yönlendirilmesine ve kazık, kiriş uygulamaları ile kazının 
desteklenmesi gerekmektedir. Singapur yetkilileri bu sebeplerden dolayı 
kazısız teknolojiler üzerine yönlenmiş ve yumuşak ve sığ zeminlerde 150 
metre uzunluğa kadar varan Japonya ve Çin’de kullanılan dikdörtgen 
TBM seçeneğini kullanmayı uygun görmüştür. 

Her iki makinanın da yumuşak ve homojen zemin için uygun olmasının 
yanı sıra yetkililer Çinli üretici CREG tarafından tedarik edilen 
makinanın siparişini uygun görmüştür. Japon menşeili makinanın kabul 
edilmemesinin sebebi ise örtü tabakası kalınlığının kazı derinliğine 
oranının 1,5 metre olması kısıtlamasının yer alması ve bu durumun 
Singapur kazı şartlarına uygun olmaması olarak NCE tarafından 
bildirilmiştir.

Dairesel kesitli bir makina ile karşılaştırıldığında dikdörtgen kesitli 
bir TBM alan kullanımını % 20 arttırabilir. Singapur pazarına girmesi 
ile ülkede büyük bir yankı uyandırmış olup, ülkedeki ilk uygulaması 
olacaktır. Ardından ülkenin yeraltı gelişimi ve altyapı projelerinin 
önemi için gelecekte benzer projeler kapsamında da kullanılması 
planlamaktadır. 
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İlk Çİn Yapımı DıkDörtgen kesİtlİ tBm 
sıngapur’Da kazıYa BaşlaYacak

On 28 February, 2016, the launching ceremony 
of the Rectangular TBM independently designed 
and manufactured by China Railway Equipment 
Engineering Group (CREG) was hosted in Singapore, 
marking the first use of specialty shield machines in 
the country.

The FirsT Chinese reCTangular TBM 
lands in singapore
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BAKIR REZERVİ BULUNAN NEHRİN YATAĞI  
TÜNELLE DEĞİŞECEK

Gokirmak River will be diverted due to copper reserve located beneath 
the riverbed located in Hanonu, Kastamonu. After the excavation of 
tunnels water will be diverted to another location. The two tunnels are 
having 700 meters length and 7.5 meter diameter.

RiveRbed Contains CoppeR ReseRve 
will diveRted by a tunnel

Kastamonu’nun Hanönü ilçesindeki 
Gökırmak Nehri’nde bulunan bakır rezervi 
nedeniyle söz konusu nehrin yatağı 

değişecek. Açılmakta olan tünellerle de suyun 
başka bir alana alınması sağlanacak. 

Hanönü ilçesinde özel bir şirket tarafından 
madencilik ruhsatı alınan alanda bakır madeni 
rezervi tespit edilmişti. İlçenin Küreçayı köyü 
sınırları içerisinde bulunan Gökırmak Nehri 
yatağında tespit edilen bakır madeni rezervinin 
alınması için ırmak yatağının, Bakır Madeni 
Derivasyon Projesi’yle, tünel içinde başka bir 
alana alınacağı belirtildi. Bu bölgede yoğun bir 
şekilde çalışmalarını sürdüren taşeron firma, 
700 metre uzunluğunda 7,5 metre çapında 
olan iki ayrı tünelin açılmasına başladı. Kasım 
2015 tarihi itibariyle 584 metre açılan tünelin 

bitirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak 
devam ettiği bildirildi.

Maden şirketi direktörü Yusuf Tuncel, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, sadece Kastamonu için değil, 
Türkiye ekonomisi için de çok önemli olan bu 
yatırım için yapılan rezerv arama çalışmalarında 
şu ana kadar, 70 bin metre sondaj yapılmış 
ve şu an için uluslararası kurumlar tarafından 
akredite edilmiş olan 24,5 milyon ton görünür, 
12 milyon ton muhtemel bakır rezervi tespit 
edildiğini söyledi. Tuncel, “Türkiye ekonomisine 
büyük katkı sağlayacak olan bu büyük yatırım 
çok yakın zamanda faaliyete geçecektir” dedi. 
2017 yılında üretime geçileceğini belirten 
Tuncel, Gökırmak Nehri’nin bir bölümünde, ırmak 
yatağında bakır madeni rezervinin olduğunun 
tespit edildiğini, bu bakımdan bu rezervin 

alınması için ırmak yatağının değiştirileceğini 
söyledi. Gökırmak Nehri yatağının 700 metre 
uzunluğunda, 7,5 metre çapında olan iki tünel 
ile başka bir alana alınacağını ifade eden Tuncel, 
çevre ve doğaya zarar vermeden bu çalışmanın 
sürdüğünü kaydetti.

Gökırmak Maden Sahası Derivasyon Projesi 
kapsamında yapılacak işleri özetleyen 
Tuncel, “2 adet derivasyon tüneli, giriş ve 
çıkış kapıları, derivasyon tüneline yaklaşım 
kanalı, memba batordosu ve geçirimsizlik 
perdesinin oluşturulması, mansap batordosu ve 
geçirimsizlik perdesinin oluşturulması ve dolu 
savak yapılması söz konusudur” dedi.

2 giriş ve 2 çıkış tünelinde ayrı ayrı çalışmaların 
devam ettiğini belirten Maden Direktörü Yusuf 
Tuncel, 584 metre ilerleme yapıldığını, 7,5 metre 
çapında yapılan iki tünelin tamamlandığında 
toplamda 1.400 metreye ulaşacağını söyledi. 
Memba batordosu geçirimsizlik perdesi 
mobilazasyon çalışmaların bitirilerek imalata 
başladığını anlatan Tuncel, 1,5 milyon dolarlık 
özel iş makinesinin sahada çalışmaya başladığını, 
Alman eğitmenler tarafından müteahhitle 
bilgilerin aktarıldığını belirtti.

Derivasyon projesinde 43. hafta itibariyle toplam 
220 kişi çalışırken, tüm projelerde müteahhitler 
dahil 417 çalışana ulaşıldığı kaydedildi. 
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Lucknow Metro Rail Corporation; Lucknow Metrosu LKCC-
06 kesimi için yaptığı ihalenin sonuçlarını 28 Mart 
2016 tarihinde açıkladı. Sonuçlara göre en düşük teklif 

Tata-Gülermak Ortak Girişimi’nden geldi. Metro inşaatının bu 
sözleşmesi 3,44 km uzunluğunda metro tünellerini 3 adet 
istasyonu kapsıyor. Kuzey-Güney Hattı’nın toplam uzunluğu ise 
22,9 km. 

Lucknow Metro Rail Corporation ihale tekliflerini Ekim 2015 
tarihinde toplamış ve 5 firma Şubat 2016 tarihinde yeterlilik 
hakkı kazanarak final bölümüne kalmışlardı. Bu beş teklif şu 
şekildedir:

On 28 Mar 2016, the Lucknow Metro Rail 
Corporation Ltd. opened the financial bids for 
contract LKCC-06 and the Tata – Gülermak 
JV has emerged as its lowest bidder! This 
contract involves the construction of a 3.44 km 
underground section including 3 stations on 
Lucknow’s 22.878 km north-south line.

TaTa-Gülermak emerGe as 
lowesT Bidder for lucknow’s 
underGround secTion

Lucknow Metrosu’na en Düşük tekLif  
tata-GüLerMak ortak GirişiMi’nDen GeLDi

Kaynak: www.lmrcl.com
  www.themetrorailguy.com

Sözleşme kapsamındaki 3 istasyon Hussainganj, Eyalet 
Sekreteryası (Sachivalaya) ve Hazratganj’de bulunuyor. 
Lucknow Metro Projesi için gerekli finansmanın sağlanması 
için Lucknow Metro Rail Corporation adına Hindistan ile Avrupa 
Birliği arasında bir anlaşma yapıldı. Belçika’da düzenlenen 
13. Hindistan-Avrupa Birliği Zirvesi için Brükesel’e giden 
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 30 Mart 2016 tarihinde 
Avrupa Yatırım Bankası ile 450 milyon Avro tutarındaki kredi 

anlaşmasını imzaladı. Proje kredisi 200 ve 250 milyon Avro 
olarak iki dilim halinde verilecek.

Finansmanın Tata-Gülermak Ortak Girişimi’ne ulaştırılmasının 
ardından tünel ve istasyonların yapılacağı 36 aylık proje süreci 
başlamaış olacak. Bunu ilaveten 6-9 aylık bir sürecin de elektro-
mekanik işlerin, test aşamaların ve güvenlik çalışmaları olarak 
sürmesi planlanıyor. Herhangi bir gecikme olmaması durumnda 
hattın 2020 yılında hizmete açılması hedefleniyor. 
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Mecidiyeköy-MahMutbey Metro hattı Projesi

Mecidiyekoy Mahmutbey line has 17.5 km in length and its budget is approximately 270 million Euros. Joint 
Venture of Gülermak-Kolin-Kalyon companies are working on this metro line. 2000 people are working on 
this project which has 15 stations and the typologies are divided in NATM, Cut and Cover and viaduct.

There are three EPB TBM currently working on this project. They have started excavation works from 
Yenimahalle station and two of them are excavating through Mahmutbey direction. The other TBM is 
excavating from Yenimahalle to Veysel Karani station. There are approximately 300 personnel including 
engineers in the TBM crews. 

MECIDIYEKOY-MAHMUTBEY METrO LInE PrOjECT

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi “Her Yere Metro Her Yerde Metro” 
hedefiyle İstanbul’u demir ağlarla örmeye devam ediyor. Bu 
hedef doğrultusunda Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi’nde 

çalışmalara hızla devam ediliyor.

Kabataş-Mahmutbey Projesi olarak düşünülen metro hattı 3 
fazdan oluşuyor. Birinci faz; Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’nın 
kaba inşaatının yapılması işidir. Bu kapsamda yaklaşık 17,5 km’lik 
bir güzergahın kaba inşaatı bulunuyor. Bu hattın sözleşme bedeli 
849.440.000 TL. İkinci fazda ise Kabataş-Mecidiyeköy arasının 
kaba inşaatı var ve Kabataş’tan Mahmutbey’e kadar olan kısmın 
elektromekanik ve ince işleri bulunuyor. Üçüncü faz kapsamında 
ise 300 araç temini yapılacak.

Tüm bu ihaleler İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Raylı 
Sisteler Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 
idari ve kontrol ekibi tarafından yürütülüyor. Ekibin başında 
Mustafa Murteza bulunuyor. Son üç yıldır kontrol amiri olarak 
Kabataş-Mahmutbey Projesi’nin başında görevlendirilen Mustafa 
Murteza 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş. 2000 yılına kadar 
özel sektörde çalışan Murteza, 2000 yılından sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başlamış. Ulaşım Planlama 
Müdürlüğü’nde raylı sistem planlamalarını yapan birimin kontrol 
şefiyken 2012 yılında Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nde 
Kabataş-Mahmutbey Projesi’nde göreve başlamış. Projenin İBB 
için özel bir anlamı olduğunu belirten Mustafa Murteza; “Ben işin 
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planlama sürecinde de uzun yıllar görev aldım. Projelendirme 
safhasında biliyorsunuz projelerin önem dereceleri belirleniyor. 
2011 yılında meclisimizden geçen ulaşım master planı çalışması 
kapsamında İstanbul genelindeki raylı sistem hatlarını önem 
sıralamasına göre belirledik. Belli kriterlerle beraber maliyeti ve 
ulaşabildiği yolcu sayısı gibi değerleri göz önüne alarak hatların 
sırlamaları belirlendi. Bu anlamda Kabataş-Mahmutbey Projesi 
yani Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’nın da içinde olduğu proje 
bizim için öncelik sıralamasında en önemli projelerden biridir. 
Ulaşım master planı çerçevesinde oluşturulan modele göre bu 
hat üzerinde çok yüksek yolcu sayısı beklenmektedir. Bunun 
sebeplerinde biri de Kabataş-Mahmutbey arasındaki aks üzerinde 
doğrudan karayolu ve toplutaşım erişimi bulunmamasıdır. 
Dolayısıyla insanların ulaşımı ile ilgili önemli bir alternatif 
oluşturuyoruz. Yani insanlar yeraltından sekiz tane ilçeye seyahat 

çekiyor. 7 gün 24 saat işin yönetilmesi ve kontrolü anlamında 
müşavirimiz bize destek oluyor.”
Tünelcilik işinin biraz gönül işi olduğunu, çok zevkli bir iş olduğunu 
belirten Mustafa Murteza, tünelciliğin ise mühendislik adına tüm 
inceliklerin görülebileceği her türlü teknolojiyi yakından takip 
edebilecek bir sektör olarak tanımlıyor. Sektörde çalışan veya 
çalışmaya başlayacak olan genç mühendisler için şu tespitlerde 
bulunuyor; “Tünel içinde çamura batmak var, her türlü zorluk 
var ama ben şahsen çok zevk alarak yapıyorum işimi. Biz burada 
gönüllü gönüllülük esasına göre yani mesai kısıtlaması olmaksızın 
çalışmaya gayret ediyoruz. Ne yazık ki yeni mühendislerin 
çoğu ‘ben nasıl müteahhitlik yaparım, nasıl yap-sat yapabilirim’ 
düşüncesi ile iş hayatına giriyorlar. Hep işin maddi tarafını daha 
ön planda tutuyorlar Tecrübe kazandıkça işin yalnızca maddiyat 
olarak tek taraflı olmadığını fark ediyorlar.”
Tünelcilik Derneği’nin sektörde önemli bir bağ oluşturduğunu, 

edebilecekler. Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı kısmı altı tane ilçeyi 
kapsıyor. Böylece bu metro hattı ile en uzak ve ücra ilçelerden 
Bağcılar’dan, Esenler’den, Gaziosmanpaşa’dan, Kağıthane’den 
direk sahile, merkeze, Mecidiyeköy’e, Beşiktaş’a, Kabataş’a ve iş 
merkezlerinin en yoğun olduğu yerlere gidebilmeyi sağlayacak. 

Hat işletmeye alındığında, 4 noktada mevcut raylı sistemler ile 
entegrasyon sağlanacak;
• Kabataş-Taksim Funiküler Hattı ve Eminönü-Kabataş 
tramvayı ile Kabataş’ta, 
• Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile Mecidiyeköy’de, 
• Topkapı- Sultançiftliği Hattı ile Karadeniz Mahallesinde 
(Metris bölgesi)
• Otogar-Bağcılar-Başakşehir Hattı ile Mahmutbey’de

İstanbul’un şehir yapısının coğrafyasından ve nüfusun 
yerleşiminden dolayı diğer şehirlerden biraz daha farklı olduğunu 
ifade eden Murteza, İstanbul’un enine doğru büyüyen bir şehir 
olduğunu, yurtdışında metro olan yerlerde ise şehrin dairesel 
şekilde büyüdüğünü ve ışınsal hatların toparladığı ring hatlara 
sahip olduklarını belirtiyor. Murteza; “Biraz onlara benzetiyorum 
ben projeyi. Bu anlamda bu dört hattı birleştirme adına böyle bir 
özelliği var Kabataş-Mahmutbey’in. Bu hattın bu yılın sonunda 
Mahmutbey’den Esenyurt’a ve Bahçeşehir’e kadar ulaşması 
planlanıyor. Bu anlamda da çok ulaşılmaz noktalardan da ciddi bir 
erişim sağlamış olacağız.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 20119 hedefi doğrultusunda 
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’nın 2018’in ikinci yarısında 
bitirilmesi ve hizmete açılması planlanıyor. Proje kapsamında 
Raylı Sistemler Daire Başkanı Sayın Dursun Balcıoğlu ve Avrupa 
Yakası Raylı Sistem Müdürü Sayın Hasan Pezük idaresinde 
10 kişilik bir kontrol heyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem 
Müdürlüğü adına görev yapıyor. Tamamı mühendislerden oluşan 
ekipte iş güvenlikçi, mimar, harita mühendisi, inşaat mühendisi 
gibi farklı disiplinlerden mühendisler yer alıyor.  İBB kontrol 
heyetine danışmanlık ve kontrollük hizmeti kapsamındaki müşavir 
firmanın yardımcı olduğunu belirten Mustafa Murteza şu ifadeleri 
kullanıyor; “Projede kontrollüğün daha sağlıklı yürütülmesi amacı 
ile bir müşavirimiz de var, Emay Mühendislik. Asıl yükü onlar 
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özellikle tünelcilik açısından duyguların açığa vurulduğu bir yer gibi 
olduğunu söyleyen Mustafa Murteza, Tünel Dergisi’nin de önemli bir 
misyona sahip olduğunu belirtiyor. Murteza konuyla ilgili sözlerine 
şu şekilde devam ediyor, “Dergi duyguların açığa vurulduğu biryer 
çünkü bizim yaptığımız işlerin çoğu yeraltında olduğu için kimse 
tarafından da bilinmiyor. O anlamda böyle bir derginin olması 
sektördeki insanların neler yaşadığını, neler gördüğünü bilmesi 
açısından çok iyi. Bu anlamda derneğin de güzel bir misyonu var. 
Zaman zaman Türkiye’den ve Dünya’dan ziyaretçilerimiz oluyor. En 
son gelen yabancı ziyaretçilerimiz Mecidiyeköy’de tünele inmek 
istediler. Mevsim çok sıcak olmamasına rağmen tünel müthiş şekilde 
sıcaktı. Onlarca metre aşağı inip yukarı çıkmak onları çok etkiledi. 
Yani hava koşulları yukarısı gibi değil. Ben hep onu söylüyorum, 
bizler yönetici olarak daha konforlu, rahat ortamlarda çalışıyoruz 
ama aşağıdaki arkadaşlar gerçekten parasını son damlasına kadar 
hak eden insanlar.” 

İstanbul’un Raylı Sistem Ağının En Önemli Bölümü

Mahmutbey, Mecidiyeköy ve devamında Kabataş arasında hizmet 
verecek olan proje, İstanbul’un önemli ve yoğun yerleşim alanlarını 
barındıran bölgeler ile yine yoğun iş merkezlerinin bulunduğu 
bölgeleri birbirine bağlıyor. Mahmutbey-Mecidiyeköy Hattı’nın 
proje müdürlüğü görevini yürüten Gökhan Erkuş projenin bu 
yönüyle ilgili olarak; “Hat işletmeye girdiğinde İstanbul’un raylı 
sistem ağı içinde çok önemli bir yere sahip olacak. Bizler de 
böylesine önemli bir projeye hizmet etmekten dolayı onur 
duyuyoruz” diyor.

Gülermak-Kolin-Kalyon firmalarının oluşturduğu Ortak Girişim’in 
kurulduğu 2014 yıllından bu yana proje müdürü olarak görev 
yapmakta olan Gökhan Erkuş 1971 yılında Erzurum’da doğmuş. 
Babasının görevi gereği ilk ve orta öğrenimimi ülkenin farklı 
okullarında bitirmiş. Mesleki eğitimimi Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Türkiye’nin 
önde gelen taahhüt firmalarından Gülermak’ta iş hayatına 
başlamış. Firmada değişik branşlarda çalıştıktan sonra 2002 
yılından itibaren metro projelerinde görev yapmaya başlayan 
Erkuş halen de bu sektörde çalışmaya devam ediyor.

Finansmanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarından 
karşılanan projenin liderliğini Gülermak üstlenmiş durumda. 

Gökhan Erkuş tüm ortak girişimlerde olduğu gibi bu proje için de 
sorumlulukların eşit olduğunu belirtiyor. Projenin büyüklüğünün 
alt yüklenici kullanımını kaçınılmaz kıldığını anlatan Erkuş 
sözlerine şu şekilde devam ediyor; “TBM’lerin işletmesi, segment 
beton üretimi ve ‘top down’ inşaat yapılan istasyonların diyafram 
duvar imalatları Ortak Girişim’in kendisi ya da Ortak Girişim’i 
oluşturan firmalar tarafından yapılıyor. Bu tercih, projenin daha 
sağlıklı ilerlemesi açısından önemli. Bunun dışında kalan hafriyat, 
konvansiyonel tünel imalatları ve kaba inşaat işleri Ortak Girişim 
gözetiminde alt yükleniciler tarafından yapılıyor.”

Projede yaklaşık olarak 2.000 kişi görev alıyor. Bunların içinde  
yaklaşık 600 kişi Ortak Girişim personeli. Yine bunların içinde 86 
mühendis projede görev yapıyor. Çekirdek ekibin 2005 yılından bu 
yana beraber çalıştıkları arkadaşlardan oluştuğunun altını çizen 
Erkuş,  yıllardan beridir benzer projelerde birlikte çalışmış olmanın 
kendilerine haliyle büyük avantajlar sağladığını düşünüyor. 
İstanbul gibi bir metropolde ve zorlu zemin koşullarında çalışmak 
ancak deneyimli ve uyumlu bir ekiple mümkündür diyerek 
sözlerine devam eden Erkuş; “Büyüyen sektörü düşündüğümüzde 
bu ekibe devamlı surette yeni ve genç arkadaşları alarak onların da 
bu sektörde ve meslekte yetişmelerine ve deneyim kazanmalarına 
yardımcı oluyoruz.” diyor.

Gökhan Erkuş; İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’nda bazı 
bölgelerde zorlu zemin koşullarının hakim olduğunu belirterek 
zorlu koşullar karşısında farklı uygulamalar yapıldığını dile 
getiriyor. Erkuş projede öne çıkan uygulamalardan biri olan “top 
down” yöntemiyle ilgili şu açıklamaları yapıyor; “Zorlu zemin 
koşullarına uygun olarak daha önceki projelerde uyguladığımız ve 
Türkiye için ilk örnekleri teşkil eden ‘top down’ (yukarıdan aşağıya) 
inşaat yöntemini bu projede de kullandık. Bu sayede özellikle 
etrafta yoğun yerleşim olan bölgelerin kazı faaliyetlerinden 
minimum etkilenmesini temin ettik. Bu yöntem mesleki açıdan 
hepimiz için bir laboratuar oldu.”

Projenin Yer Teslimi 2014 Yılında Yapıldı

Mahmutbey-Mecidiyeköy hattının proje müdür yardımcılığı 
görevini yürüten Emre Çelik; “Projenin başlangıcı olan 2014’de 
yer teslimi yapılmasına rağmen projenin ihale aşamasından önce 
bile çalışmaya başladık.” diyor. 
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Emre Çelik; 1998 yılında İnşaat Mühendisliği alanından mezun 
olmuş. Yaklaşık 20 yıldır çalışma hayatının içinde olan Çelik, 
çalışmaya üniversitedeyken başlamış. Mahmutbey-Mecidiyeköy 
Projesi; son 11 yıldır metro projelerinde görev yapmakta olan 
Emre Çelik’in 4. metro projesi. Bu projeden önce Otogar-Bağcılar-
İkitelli-Olimpiyat Stadı Metro Projesi’nde, Polonya Varşova Metro 
Projesi’nde ve Ankara Keçiören Metro Projesi’nde çalışmış. Bitme 
aşamasında olan Ankara’daki projeyi Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Hattı’nda kendisine ihtiyaç duyulduğu için bırakmak 
durumunda kalmış. Mecidiyeköy-Mahmutbey Projesi’nde proje 
müdür yardımcısı olarak görevine devam ediyor. 

2013 yılının sonunda projede her şeyin netleşmesiyle, 2014 
yılında İBB ve Gülermak-Kolin-Kalyon ortaklığı arasında sözleşme 
imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Yer tesliminden sonraki süreci 
Emre Çelik şu şekilde anlatıyor; “Yaklaşık ilk 5 ay civarında 
hem mobilizasyon hem tasarım çalışmalarımız yapıldı. 2014’ün 
ortalarında ilk noktalarımızda artık hem NATM tünelleri olarak 
hem istasyonlar olarak hem TBM tünellerimizi çalıştıracağımız 
mekânların imalatlarına başladık. Burada 17,5 km’lik bir hattımız 
var. Tabi projenin devamı olarak Mecidiyeköy’den Kabataş’a kadar 
3 istasyon daha var ama o kısım bizim iş kapsamımızda değil. Orası 
daha sonra ihale edildi. Proje kapsamında iki tane uzun viyadük 
bulunuyor. Viyadükler Alibeyköy Deresi ve Kağıthane Deresi’nden 
geçiyor. Bu derelerin üzerinden geçen viyadüklerin üzerinde 
istasyonlar inşa edilecek. Haliç Köprüsü’ndeki istasyonun dışında 
viyadük üstünde istasyon olması açısından projemizdeki viyadük 
istasyonların İstanbul’da tek olduğunu düşünüyorum. Zeminimiz 
kötü olduğu için art germeli ayak sayısı az, 80 metrelik açıklıklar 
ile geçeceğiz orada. Bizim için de eğlenceli olacak.” diyor. 

İstasyonların Yapımında 3 farklı Yöntem Kullanılıyor

Proje genelinde 15 adet istasyon bulunuyor ve istasyonların 
NATM, Aç-Kapa ve viyadük üzerinde olmak üzere 3 farklı yöntemle 
yapılması planlanmış. NATM ile açılmış olan 8 tane istasyon 
bulunuyor. Geri kalan istasyonların 5 tanesi Aç-Kapa yöntemiyle, 
2 tane istasyon da viyadüklü olarak yapılacak. Mahmutbey 
İstasyonu’ndan Veysel Karani İstasyonu’na kadar olan kısımdaki 
tüneller TBM’ler ile açılıyor. Veysel Karani İstasyonu’ndan 
Mecidiyeköy İstasyonu’na kadar olan kısımdaki tüneller ise 

NATM ile açılıyor. Büyük bir çalışma sahasına sahip olduklarını 
belirten Emre Çelik şuan itibariyle neredeyse çalışmadıkları 
noktanın olmadığını belirtiyor. Projenin başlangıç tarihinden 
itibaren yaklaşık olarak ikinci yılına girdiğini belirten Çelik; 
“Şuan her noktada çalışıyoruz. Ciddi ilerlemeler kaydettik. 2016 
yılının ortasında işlerin hemen hemen birçoğu tamamlanmış 
olacak. Tünel olarak da 2016’nın içinde Ağustos aylarında tünel 
imalatlarını komple bitirmeyi planlıyoruz.” diyor.

Projedeki Aç-Kapa istasyonlarında yapılan bazı değişiklikler 
kapsamında istasyonların inşasında diyafram duvarlı “Top Down” 
yöntemi kullanıldı. “Top Down” yönteminin tercih edilmesinin 
nedenini Emre Çelik şu şekilde ifade ediyor; “İstasyonun hem 
derin olmasından kaynaklı hem zeminin çok kötü olmasından 
kaynaklı, çevre binalara zarar vermemek adına ve trafiği komple 
kesemediğimizden kaynaklı nedenlerden dolayı bu yöntemi tercih 
ettik. ‘Top Down’ yöntemi dediğimiz şey; yan perde duvarlarını 
başta yapıyorsunuz, en üst çatı döşemesini en başta yapıyorsunuz, 
onun üzerine trafiği alıyorsunuz. Sonra siz altta kazı işlerine 
devam ediyorsunuz. Yani üstünüzde normal yaşam devam ederken, 
trafik akışı devam ederken sadece iki tane deliğinizden hem 
hafriyat hem beton hem de demir gibi malzeme alışverişini 
yaparak imalata devam edebiliyorsunuz.” 

Tekstilkent’te 500 metrenin üzerinde uzunluğa sahip bir 
istasyon bulunuyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’nın deposunu 
oluşturacak alanla bağlantılı olması ve makas sayısından dolayı 
uzun bir istasyon ortaya çıkmış durumda. Emre Çelik; Nurtepe, 
Çağlayan, Mecidiyeköy, Yeşilpınar ve Veysel Karani istasyonlarının 
NATM ile yapılma nedenlerini, hem zemin olarak uygun olmasından 
hem de ana hatları NATM ile yapmalarından dolayı bu istasyonları 
NATM ile yapmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Neredeyse istasyon 
kazılarının birçoğunu bitirdiklerini söyleyen Çelik, geç kalmış olan 
Nurtepe, Yüzyıl ve Göztepe olmak üzere 3 tane istasyonlarının 
bulunduğunu, Nurtepe ve Yüzyıl istasyonlarının istimlak edilmesi 
gereken noktalar nedeniyle yer teslimlerinin zaman aldığını buna 
rağmen istimlak sürecinin bu projede çok da hızlı bitirildiğini 
ifade ediyor. Çelik sözlerine şu şekilde devam ediyor, “Daha önce 
yaşadığımız tecrübelerde istimlak süreci daha uzun sürebiliyordu. 
İki sene beklediğimiz yerler olmuştu. Bu anlamda idare istimlak 
sürecini çok hızlı bir şekilde tamamladı.”

Projede Kalifiye Personel Fark Oluşturuyor

Taşeronlar ile birlikte yaklaşık olarak 2 bin kişinin görev aldığı 
projede 600 kişi idari personel olarak görev yapıyor. TBM 
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tünellerinde kullanılan prekast segment betonların üretimi için 
Kemerburgaz’da bir üretim tesisi kurulmuş durumda. Üretimleri 
Gülermak-Kolin-Kalyon ortaklığı kendisi yapıyor. Segment 
üretimiyle ilgili olarak Çelik; “Kendi ekibimizle üretiyoruz. Biz 
daha önceki projelerimizde her zaman kendimiz ürettik. İyi bir 
kalite yakaladık. O şekilde devam ediyoruz Kemerburgaz’da.” diyor. 
Bununla birlikte TBM’de çalışan personelin kendi bünyelerinde 
yetişen 1 ya da 2 tane proje tamamlamış arkadaşlar olduğunu 
belirten Emre Çelik, Türkiye’nin ilk mühendislerini, TBM 
operatörlerini on sene önce kendilerinin yetiştirdiklerini söylüyor. 
Çelik; “Bizde eğitildiler, beraber büyüdük, beraber öğrendik. 
Türkiye’de on sene önce TBM nerdeyse yoktu. Bizde biranda dört 
tane TBM oldu. Şuan çalışan ekip olarak operatöründen arkadaki 
lojistik hizmetini veren arkadaşlara varana kadar herkes tecrübeli. 
Kim ne iş yapacağını gayet iyi biliyor. İyi bir ekibiz. 

Sürekli eleman yetiştirmeye de devam ediyoruz. Çünkü artık 
İstanbul’da NATM yöntemi özellikle Avrupa Yakası’nda çok uygun 
değil. Anadolu Yakası bu anlamda daha avantajlı durumda 
bulunuyor. Bu yaka daha sıkıntılı. Örneğin Karadeniz İstasyonu’nu 
konumundan kaynaklı olarak NATM istasyon yapmak zorunda 
kaldık. ‘Full Umbrella’ dediğimiz yöntemle yaptık. Hem yavaş hem 
maliyetli hem de riski çok fazla oluyor. Tabi mecbur olunca her türlü 
tekniği kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu sorundan kaynaklı olarak 
sürekli kendi ekibimizdeki arkadaşları yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Ha keza bizim ‘Top Down’ dediğimiz yöntem ile bugüne kadar 
20 tane kadar istasyon yapmışızdır. Diyafram ekibimiz de yine 
kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz arkadaşlar. Onlar da işlerini 
çok iyi biliyorlar. Başlarında mühendis olmadan bile işlerini 
idame ettirebilecek tecrübeye ulaştılar. Burada henüz 60 metrelik 
derinliğe ulaşmadık ama bir önceki projelerimizde 70 metre 
derinliğinde diyaframlar yapıldı. O kadar derin bir istasyonun 
imalatını hem diyafram olarak hem ‘Top Down’ olarak yaptık. Bu 
anlamda ekip olarak iyiyiz.” 

Günlük Ortalama İlerleme Değerleri Değişkenlik Gösteriyor

TBM ve NATM ile yapılan kazılarda günlük ilerlemelerde doğal 
olarak farklı değerlere ulaşılıyor. TBM kazılarında 10-12 metre 
arasında ortalama değer elde ediliyor. Emre Çelik bu durumu 
zemine bağlıyor. Çelik; “Zemin burada büyük bir etken. Ama günde 
tek makine ile 28-30 metre tünel açtığımız da oldu. Rekorumuz da 
24 ring yani 33,5 metre civarında. Üç makinenin hepsi 33 metre 
ilerlese günde 90 metrelik ilerlemeye sahip olabiliyorsunuz.” 
diyor. 

NATM ile yapılan kazılarda olayın tamamen değiştiğini ifade 
eden Çelik sözlerine şu şekilde devam ediyor; “NATM tamamen 
zemine bağlı. Karşınızdaki zemin patlatma yapmaya müsaitse 
oradaki ilerleme daha iyi oluyor. Tek bir aynada üst yarıda 
2-3 metre, çok nadir 4 metreye çıkabiliyorsunuz. ‘Umbrella 
Arch (Boru Kemer)’ uygulamalarında zemin şartları ile doğru 
orantılı olarak günlük ilerlememiz 0,8 m bazen 1,2 m olabiliyor. 
İstasyonların ilerlemesi tamamen bizim kontrolümüzde bir durum. 
Eleman artırımı, lojistik hizmetin verimliliği ile doğru orantılı 
olarak ilerleme hızı değişebiliyor. Biz bazı istasyonlara daha 
fazla önem verebiliyoruz. Örneğin burayı TBM’in geçişine izin 
verecek hale getirmek gerekiyor. Bu tarz yerlerde daha yoğun bir 
çalışma oluyor. Etkilemeyen noktalarda ilerleme normal hızda 
ilerliyor. İki farklı imalat türünün birbirleriyle birleşeceği yerlerde 
olayı hızlandırıyorsunuz, hatta iki farklı imalat birbiriyle yarışa 
girebiliyor.” 

Tecrübe Arttıkça Kalifiye Eleman Yurtdışına Gidiyor

Emre Çelik tünelcilik sektörünün NATM ve TBM olarak ikiye 
bölünmüş durumda olduğunu belirtiyor. NATM piyasasının biraz 
kısır döngü içinde olduğunu ve NATM sektöründe hemen hemen 
aynı firmaların çalıştığını belirtiyor. Bundan 10 sene önceki 
kazanılan paraların artık olmadığını söyleyen Çelik; “Eskiden % 
20-30 para kazanma durumu vardı. Şuan bakıyorsunuz insanlar % 
5’lerle çalışmaya başladı. Çünkü sektörde rekabet çok fazla artmış 
durumda. Hepsi birbirini tanıyor. Batanı çıkanı çok fazla, 7-8 kez 
batıp çıkan firmalar var.” diyor.

TBM sektöründe ise Türkiye’deki tünel kazılarında kullanılabilecek 
4-5 tane TBM üreticisi firma bulunuyor. Emre Çelik bu TBM’lerde 
çalışabilecek olan piyasadaki TBM şefi, mühendis ya da operatör 
kısmında da sıkıntıların olduğunu söylüyor. Çelik; “Biz burada çok 
insan yetiştirdik.  Bizimle beraber veya bizden sonra makine alıp 
orada çalışan arkadaşlar var. Bir yerde örneğin 7-8 ay çalışıyor. 
Sonra başka bir projede TBM şefi olarak çalışıyor. Bir 8 ayda TBM 
denilen makineyi öğrenme ihtimaliniz sıfır. Operatör için de bu 
geçerli, şef için de geçerli. TBM’ciler birbirlerini çok iyi tanırlar. 
Yurt dışından da çok rağbet var. Bizde yetişen ve yurt dışında 
iyi görevlerde çalışan 3-4 arkadaşımız var. Şahsi düşüncem TBM 
sektörümüz biraz sıkıntılı durumda. Yetişmiş elemanı tutmak 
da zor. Çok iyi bir operatörümü tutamadık ve şuanda Katar’da 
çalışıyor. Çünkü tünelcilerimizin dünyanın dört bir yanında 
çalışabilme imkanları var artık.” 
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Yerli imalatçıların da yavaş yavaş TBM’in bazı parçalarını üretmeye 
başladıklarına değinen Emre Çelik, E-Berk firmasının bu konuda 
başarılı olduğunu düşünüyor. E-Berk için iddialı olarak “başarılı 
olacağım” diyerek sektöre girdiler ve oldular da diyen Çelik, 
başarılı olan ve olamayan yerli firmaların sektörde faaliyet 
göstermeye devam ettiklerini ifade ediyor. Bunun yanında yerli 
imalatçıların ürettikleri ürünlerin yetersiz kalabildiğini, bu anlamda 
zor bir sektörde çalıştıklarını sözlerine ekliyor. Çelik sözlerine şu 
şekilde devam ediyor, “PLC’ci bulmak zor. Makinelerin elektronik 
aksamından anlayan eleman eksiğimiz var Türkiye olarak. İster 
istemez yurt dışına bağımlı kalıyorsunuz. Üretici firmadan yetkiliyi 
çağırıyorsunuz, her şeyin hesabını tutup harcadıkları zamanın bir 
dakikasının bile bedelini istiyorlar. Bir de yurt dışından ekipman 
veya parça getirilecekse, olay bambaşka yerlere gidebiliyor. Bu 
anlamda sektörün her kademesindeki personelin eğitimi yapılıp 
bu açığın kapatılması gerekiyor.” 

Ağırlıklı Olarak Projenin %80-85’i Trakya Formasyonu

Jeolojik anlamda İstanbul genelinde üç tane ana birim bulunuyor. 
Bunlardan biri olan Trakya Formasyonu ağırlıklı olarak projenin 
%80-85’i oluşturuyor. Bunun dışında Çukurçesme, Güngören ve 
Çekmece formasyon üyeleri de kısa mesafeli olsa da projede yer 
alıyorlar.

Jeoloji yüksek mühendisi olan Gökhan Aslantaş ihale aşamasından 
itibaren projede görev yapıyor. Projenin yer tesliminden sonra ilk 
önce zemin etüdleriyle işe başlanmış. 185 sondajla 8.100 metre 
zemin etüdü yapılmış. Gökhan Bey ve ekibi önce sahanın profilini 
çıkartmışlar ve ardından jeoteknik parametreleri toparlamışlar. 
Elde ettikleri verileri de projecilere iletmişler.

Gökhan Aslantaş Karadeniz Mahallesi ve Yenimahalle istasyonları 
arasında Çukurçeşme Formasyonu’nda kumlarının olduğu bir 
bölgede bir defermasyon yaşadıklarını anlatıyor. Olay sonrasında 
TBM çalışmalarının durdurulduğunu söyleyen Aslantaş o bölgede 
zemin iyileştirme enjeksiyon çalışmalarının yapıldığını dile getiriyor. 
Enjeksiyon ve zemin iyileştirme işlerinin tamamlanmasından 
sonra TBM’lerin tekrar harekete geçtiğini ifade eden Aslantaş 
bunun dışında sıkıntılı başka bir sorun yaşamadıklarını sözlerine 
ekliyor.

İstanbul’un Ulaşımı Açısından Geç Kalınmış Bir Proje

Gökhan Aslantaş Avrupa’ya bakıldığında 100 yıl önce ulaşım 
projelerine başlanıldığını ve hala devam etmekte olan projeler 
olduğunu belirtiyor. Bu anlamada Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı Projesi’nin İstanbul ulaşımı için geç kalınmış bir proje 
olduğunu, İstanbul’un ciddi bir trafik sorunu yaşadığını ifade 
ediyor. Ulaşım sorununa yönelik olarak sözlerine şu şekilde 
devam ediyor; “Trafik sorununa çözüm bulacak tek şey de insanları 
yeraltına indirecek olan toplu taşımadır. Bunun için tabi şuan ana 
hatlar yapılıyor. Ana hatlarla beraber diğer hatların da birbirine 
entegrasyonu sağlandığında daha işlevsel hala gelecek. O şekilde 
de metro hattı daha kullanılabilir hale gelecek. Şuan tabi hızla 
devam etse de çok yeterli değil.”

Projede Jeoteknik İşler Şefi olarak görev yapan Gökhan 
Aslantaş projenin jeolojisi için şu ifadeleri kullanıyor; “Tabi 
Trakya Formasyonu çok ayrışmış, ezik zonlardan oluşuyor. Proje 
için bu birimler bazı bölgelerde sıkıntı oluşturuyor. Jeolojik 
anlamda çok beklemediğimiz, öngörmediğimiz olağanüstü bir 
olumsuzlukla karşılaşmadık. Zaten etütlerimiz de yeterli olduğu 
için daha önceden belirlediğimiz jeolojik olumsuzluklara tedbir 
alıyoruz. Hem projesel anlamda hem proje sonrası imalatlardaki 
takiplerimizde onun önlemini almaya çalışıyoruz.”

Gökhan Aslantaş’ın jeoteknik ekibi 6 kişiden oluşuyor. Bütün 
projeye hizmet veren ekip, imalatları takip ediyor, imalatların 
çevreye olan etkilerini kontrol ediyor.  Bununla birlikte yüzeyde 
ve kazı bölgesindeki çalışmaların, deformasyonların ölçümü ve 
değerlendirilmesi işini de bu ekip yürütüyor. Gökhan Aslantaş 
iş dağılımını şu şekilde özetliyor; “Ölçme ekibiyle inklinometre, 
ekstansometre yük hücreleri ölçümleri yapıyoruz. Kendi 
grubumuzda topografik ölçümlerle yüzeydeki binalar ve yüzey 
oturmalarını ölçüyoruz. Aynı zamanda tünel içerisindeki ölçüm 
noktalarını da farklı bir ekip ölçüyor. Bütün ölçülen veriler bize 
geliyor. Bizlerde ofiste onları değerlendirip yorumluyoruz.”
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Her 100 metrede 1 Sondaj Yapıldı

Proje genelindeki sondaj aralığı yaklaşık olarak 100 metre. 
“Şuana kadar İstanbul’da bizim kadar sık sondaj yapan var mıdır 
bilmiyorum” diyen Aslantaş sondaj maliyetinin aslında çok küçük 
bir yer tuttuğunu söylüyor. Sondaj maliyetlerine baktığımızda 
% 0,2 mertebelerinde bir değerin görüldüğünü, kayda değer bir 
para olmadığını, sondaj işlerinden imtina etmemek gerektiğini 
sözlerine ekliyor.

Projede diğer projelerden farklı bir sistem veya cihaz 
kullanmadıklarını anlatan Aslantaş binadaki üç boyuttaki 
hareketi görebilmek için enstrüman olarak binalara reflektör 
yerleştirdiklerinden bahsediyor. Örtü kalınlığı fazla olduğu 
yerlerde bina bulonları, yüzeyde oturma bulonları kullanıyorlar. 
Özellikle açık kazılarda yatay deplasman hareketi görebilmek 
için kazı etrafına inklinometre, , tünellerin üzerine de oturmayı 
görebilmek için ekstansometre uygulamaları yapıyorlar. Bunun 
dışında ankrajlarda gerilmeleri görebilmek için iksalara yük 
hücreleri yerleştiriyorlar. Tünellerde de konverjans ve röper 
noktaları bulunuyor. Bu sayede ekip tünel içindeki kapanmayı 
görebiliyor.

Dünyanın En Güzel Şehri İstanbul İçin Kilit Bir Proje

Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Projesi’nin Kalite ve Üretim 
Müdürlüğü görevini yürütme olan Erhan Talu projeyi “Dünyanın 
en güzel şehri İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olan 
ulaşım için kilit bir proje” olarak tanımlıyor. Ulaşımın en önemli 
çözümünün toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması olduğunu 
söyleyen Talu, bu pencereden bakıldığında projenin, İstanbul 
metro ağı için entegrasyon açısından merkezi bir rol oynadığını 
düşünüyor.

Erhan Talu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde 
tamamlamış, Beykent Üniversitesinde MBA derecesi, İstanbul 
Kültür Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi’nde 
yüksek lisans derecesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kalite 
Yöneticiliği Uzmanlığı derecesi almış. Halen İstanbul Gelişim 
Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine 
devam ediyor. Çeşitli üniversitelerde Kalite, Projelerde Kalite ve İç 
Tetkik konularında seminerler veren Talu, 2009 yılından bu yana 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kalite Yöneticiliği Uzmanlığı 
programında Kalite ve İç Tetkik derslerini vermeye devam ediyor. 
Erhan Talu, 2003 yılında Doğuş İnşaat’ın Araklı-İyidere Sahil 
Yolu Projesi’nde Kesin Hesap Mühendisi olarak iş hayatına 
başlamış. Daha sonra, Gülermak-Doğuş Adi Ortaklığı’nda Kalite 
Kontrol Şefliği, Kalite ve Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde, 
Astaldi-İçtaş 3. Köprü Projesi’nde Kalite Kontrol Şefi, Luna Yapı 
Kimyasalları’nda Projeler Satış Koordinatörü olarak görev yapmış. 
Evli ve bir çocuk babası olan Talu, Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro 
Projesi’nde Kalite ve Üretim Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Metro Projesinde Kalite Biriminin Önemi

Direk proje müdürüne bağlı olarak görev yapan Talu,  kalite ve 
denetim işleri kapsamında tüm saha ve imalatların bağımsız bir 
gözle kontrolü, gerektiğinde durdurulabilmesi ve üst yönetime 
direk raporlanabilmesi için organizasyon içerisinde kalite 
biriminin ayrı bir öneme ve konuma sahip olduğunu düşünüyor. 
Bununla birlikte TBM tünellerinde kullanılan prekast segment 
beton elemanlarının üretimi de yine Erhan Talu’nun sorumluluğu 
altında bulunuyor. 

Kalite ekibinde mühendis, toplamda 23 kişi görev yapıyor. Ekipte 
laboratuar şefi, kalite ve üretim mühendisi, sevkiyat ve raporlama 
mühendisleri, laboratuar teknisyenleri, laborantlar ve işçiler 
yer alıyor. Prekast segment üretimi ekibinde ise biri segment 
üretim atölye şefi olmak üzere toplamda 105 kişilik bir ekip 
görev alıyor. Erhan Talu, ekibin görevini şu şekilde tanımlıyor; 
“Projede yürütülen imalatların tamamının kalite açısından 
değerlendirilmesi, sözleşme, şartname ve standart gerekliliklerini 
ön planda tutarak asgari kalite denetim ve kontrol çalışmalarını 
optimum fayda prensibi ile gerçekleştirmekteyiz.”
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Kalite kontrolü üç ana perspektifte ele alarak değerlendirdiklerini 
anlatan Talu, bunları ön, ara ve son kalite kontrol çalışmaları, diğer 
bir ifadeyle ofis, saha ve laboratuar çalışmaları olarak belirtiyor. 
Talu kalite ve üretim ekibinin görev ve sorumluluklarını şu şekilde 
sıralıyor:

 Proje kapsamında kullanılacak tüm malzemelerin onay 
süreçlerinin yönetilmesi (uygulama öncesi, uygulama esnası 
ve uygulama sonrası testleri dahil),  proje kalite ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve yönetimi, yapım yöntemlerinin hazırlanması, 

 Proje kapsamındaki tüm kalite güvence faaliyetlerinin 
yürütülmesi (kalite planı, prosedürler, talimatlar, kalite iç tetkikleri 
vb. faaliyetlerin yürütülmesi işleri),

 Prekast segment üretimi (fabrika işletme ve yönetimi), stoklama, 
sevk işlemleri dahil tüm faaliyetlerin yürütülmesi,

 İş programı ile eş zamanlı çalışmaların koordinasyonu, 
 İdare ve müşavir yetkilileri, saha sorumluları, uygulama 

taşeronları ve tedarik sağlayıcılar ile ilişkilerin yönetilmesi,
 Üniversiteler, akredite laboratuarlar ve fikir lideriyle çalışmaların 

gerçekleştirilmesi,
 Desender ünitesinin işletimi (diyafram duvar-zemin dengeleyici 

bentonit çamuru), tüm test ve kontrollerinin takibi ile 
raporlanması,

 Laboratuvar Çalışmaları; beton ve zemin laboratuarlarını 
yönetmek, saha ile entegre şekilde tüm kalite kontrol faaliyet ve 
denetimlerinin gerçekleşmesini sağlamak,

 Proje kapsamında kullanılacak olan tüm betonlara ait karışım 
dizaynlarının oluşturmak, santral denetimlerini gerçekleştirmek, 
hammadde girdi, kullanım ve son ürün şartlarını denetlemek, 
gerekli tüm testlerinin yapılması sağlamak, onay süreçlerini 
yürütmek, sahada gerçekleştirilen filiz ekimleri, bulon, zemin 
çivisi, yalıtım uygulamaları, beton uygulamaları vb. tüm faaliyetler 
için kontrol ve test planında belirtilen sıklıkta (en az) ve periyotta 
test faaliyetlerini gerçekleştirmek, raporlamak,

 Saha ziyaretleri, imalat uygulama ve kontrollerinin yerinde 
takibi,

 Süreç ve bütçe planlamaları, analizi, yönetilmesi ve 
raporlanması,

 Kalite eğitimlerinin planlanması, verilmesi ve etkinliğinin 
değerlendirilmesi 

Kalite birimi olarak önceliklerinin proje ihtiyaçlarının/
gerekliliklerinin karşılanabilmesi için asgari şartların 
oluşturulması ve sürekliliğin sağlanması olduğunu ifade eden 
Talu, performans, fiyat, verimlilik/uygulanabilirlik, kalifikasyon, 
denetim mekanizmasının sağlıklı ve sürdürülebilir işlerliği, tüm 
birimler ile alt yüklenicilerimiz dahil işbirliği içerisinde hareket 
etme, iletişim kanallarının tam olarak işlemesi (bilgi paylaşımı), 
uygunsuzlukların tespiti ve geri bildirimleri önemsedikleri 
hususlar olarak belirtiyor.

Tünelcilik Derneği üyesi olan Erhan Talu derneğin ülkemiz ve 
yeraltı sektörüne katkı veren her bir kurum ve kuruluş için çok 
ciddi bir rol üstlendiğini, hem kuruluşlar hem de bu kuruluşlarda 
görev yapan çalışanlar için de ayrıca bir fırsat ve dayanışma 
merkezi olarak görüyor. Talu; “Özellikle Ülkemizin jeolojik yapısı 
gereği birçok tünel yapım işi tamamlanmış ve hali hazırda da 
yapılmaktadır. Bununa birlikte birçok planlanan tünel işi de 
bulunmaktadır. Bu sebeplerle tüm sektör bileşenleri için böyle 
bir çatının varlığı, bu sektörde yer alan her bir aktör için doğru 

planlama, öğrenim, sunum, ulaşılabilirlik, paylaşım, uluslararası 
ölçeğe geçiş ve işbirliği için de çok ciddi bir üs niteliğindedir.”.

Projede 3 Farklı TBM Görev Yapıyor

TBM işleri Yenimahalle İstasyonu’nda kurulu olan şantiyeden 
yürütülüyor. Yenimahalle İstasyonu’ndan kazıya başlayan üç 
TBM’den ikisi Yenimahalle’den Mahmutbey yönüne doğru çift 
hat olarak gidecek. Diğer TBM ise tek hat da Yenimahalle’den 
Veysel Karani İstasyonu’na kadar gidecek. Şuan için bu TBM Veysel 
Karani İstasyonu’na ulaşmış, kazı metrajını tamamlayarak 2. hattın 
kazısının yaklaşık 900 metresini tamamlamış durumda.

TBM’lerden sorumlu TBM Tüneller Şefi Sinan Acun TBM’ler ile 
ilgili olarak; “Kazı yapan TBM’lerin üçü de farklı markadalar. Biri 
Terratec, diğeri Herreknecht, üçüncü de Lovat marka.  Çap olarak 
aynı çapa sahipler. Genelde metro çapları 6,56 m civarında, iç 
kaplamaları da 5,70 m olarak geçer.  EPB moduyla çalışan basınçlı 
makinelerin boyları yaklaşık olarak ‘gantriler’ ile beraber 90 
metredir.  Kafa kısmı 9 metre civarındadır. Kafa kısmının ağırlığı 
350-400 ton gelir. Bizde çalışan makinelerin biri elektrikli,  iki 
tanesi hidroliktir.” diyor.

Sinan Acun 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olmuş. Üniversite bittikten sonra yaklaşık 
2 sene A Mühendislik firmasında jeofizik ve jeolojik alanında 
çalışmalarda bulunmuş. Sonrasında Garanti Koza-Alsim Alarko 
ortak girişiminin 4. Levent-Ayazağa Metro Projesi’nde saha 
mühendisi olarak çalışmaya başlamış. Bu projenin ardından 
2007 yılında Gülermak-Doğuş ortak girişiminin Otogar-Bağcılar-
İkitelli-Olimpiyat Stadı Metro Projesi’nde işbaşı yapmış.  Sinan 
Acun’un ilk TBM deneyimi bu projede başlıyor. Acun o günleri 
şöyle anlatıyor; “Orada TBM’lerle çalışmaya başladık. Bizim kazı 
alanımız yaklaşık 9 km idi. Lovat ve Herrenknecht marka 2 adet 
TBM ile kazıları tamamladık.” Kazıların tamamlanmasıyla 2009-
2011 yılları arasında Kadıköy-Kartal Metrosu’nda görev alır. 
Kartal’dan Kaynarca İstasyonu’na kadar olan yaklaşık 6 km’lik 
kısımı 2 adet Herrenknecht marka TBM ile kazarak görevini 
tamamlar. Sonrasında 2011 yılında Çorum’da yine Gülermak 
firmasının Kargı HES Projesi’nde göreve başlar. Burada 9,56 m 
çapında Robbins marka çift kalkanlı (double shield) bir TBM’in 
kazı çalışmalarında bulunur. Kazıların tamamlanmasının ardından 
2015 yılının Ocak ayı itibariyle TBM tüneller şefi olarak şuan 
sürdürdüğü görevine başlar.
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Sinan Acun’un TBM ekibinde 6 mühendis bulunuyor. Maden 
mühendisi Uğur Ateş ve jeoloji mühendisi İhsan Yağcıoğlu; Kargı 
HES Projesi’nde Sinan Bey ile birlikte çalışmışlar. Kargı HES 
Projesi’nde TBM kazısı tamamlanınca her ikisi de Sinan Bey ile 
birlikte bu projeye dahil olmuşlar. Fatih Kara, Sercan Yassı, Seçkin 
Yarlıgaş ve Serkan Binen ekipteki diğer tecrübeli mühendisler. 
Mühendisler ile birlikte TBM bölümünde yaklaşık 300 kişilik bir 
ekip görev yapıyor.  

TBM Kazılarında En Önemli Etken Deneyimli Personel

Son zamanlarda Katar’da, Suudi Arabistan’da, Fas ve Cezayir’de yeni 
TBM projelerinin başladığına değinen Sinan Acun bu ülkelerde 
Türk firmalarının işler aldığını belirtiyor. Büyük Türk firmalarının 
çoğunun TBM sektörüne son 2-3 yıl içinde girmeye başladığını 
ifade eden Acun bunun etkisiyle personel yetiştirilmesinin daha 
da zorlaştığını söylüyor. Üstelik Türkiye’de yetişip deneyim kazanan 
personel artık yurtdışındaki yabancı firmalarda da rahatlıkla 
iş bulabiliyor. Acun; “Bildiğiniz üzere bu makinelerde çok fazla 
personelin çalışmasına gerek yok. Yaklaşık olarak 17-18 kişi 
ile işler yürütülmeye çalışılıyor. Bunların 15’i teknik kadro, geri 
kalanlar ise bir mekaniker bir de elektrikçi olarak 17-18 kişilik bir 
ekip çalışıyor. Böyle olunca iki adet TBM’i olan bir firma 4 vardiya 
kuruyor, toplamda 60-70 kişiyle bu işi yapmaya çalışıyor. Böyle 
olunca da proje bittiğinde çok fazla yetiştirilen adam olmadığı 
için yeni projeye tekrar aynı ekibi götürmek zorunda kalıyorlar.”

Sinan Acun İstanbul’daki TBM projelerinin hem zemin durumu hem 
de binaların altyapı durumu gibi nedenlerden dolayı dezavantaja 
sahip olduğunu düşünüyor ve bu dezavantajlı yerlerde çok tecrübeli 
operatörlerin kullanılması gerektiğini savunuyor.  Projede görev 
yapan ekibi için şunları söylüyor; “Bizim buradaki kadromuz uzun 
süredir bizimle çalıştığı için hemen hemen hepsi üç-dört tane 
TBM projesi bitirmiş arkadaşlar. Kendi kadromuz açısından bunun 
verdiği büyük bir avantajımız var bizim.  Polonya Varşova’da 
nehrin altından geçmiş operatörler var elimizde. İstanbul TEM 
Otoyolu’nun altından geçmiş operatörler var ekibimiz içinde. 
Bunlar bizim işimizi kolaylaştıran arkadaşlar. Mühendis kadromuz 
yine öyle. Daha önceden iki-üç TBM projesi bitirmiş arkadaşlar ile 
çalışmak bizim büyük avantaj.”

Projede pasanın taşınması bantlı sistem ile yapılıyor. Ayrıca tren 
sistemi yerine “MSV” kullanılıyor. 6 adet MSV ve çift vardiya olarak 
bunları kullanan 12 adet tecrübeli MSV operatörü bulunuyor.
Jeolojinin kendilerini zorladığını, daha önceki projelerde karşılaştığı 
olağan sıkıntılarla karşılaştıklarını dile getiren Acun geçişlerin ve 
geçiş zonlarının çok fazla olduğunu, Trakya Formasyonu’ndan bir 
anda Çukurçeşme Formasyonu’na ve tekrar Trakya Formasyonu’na 
geçiş olduğunu, bu durumun kendilerini zaman zaman çok 
zorladığını ifade ediyor.

İstanbul’un Yeni Metro Projelere Çok İhtiyacı Var

İstanbul’un çok fazla gelişen bir şehir olduğuna değinen Acun 
yaklaşık 20 milyon nüfusu olan bir şehir olan İstanbul’da 
insanların trafikte ulaşım sıkıntısı çektiklerini, şehrin bu tür 
projelere çok ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bir araçla yaklaşık 5-10 
km’lik uzaklıktaki bölgeye 1 saatte bazen 2 saatte gitmek zorunda 
kalındığını anlatan Acun konuyla ilgili bir deneyimini paylaşıyor; 
“Daha önce Kadiköy-Kartal Metrosu’nu tamamladık. O bölgede 
oturan yakın tanıdığım insanlardan duyuyorum, metrodan çok 
memnunlar. Seyahat süremiz çok kısaldı, çok rahat gidiyoruz diye 
konuşuyorlar. Bizim minimum 200-300 km’lik bir metro ağına 
ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz çok hızlı bir biçimde bu 
TBM’lerle tünellerimizi açmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda 
başlayacak olan 3 metro projesi daha var.  Metro projelerinin 
sayısı artıyor, Belediye’den de bize gelen projeleri görüyoruz.  
Şuanda mesela üzerinde hazırlık çalışmalar yapılan ve ihaleye 
çıkacak olan yerler var. Bunların hepsine baktığınızda hemen 
hemen 5-6 sene içerisinde bu ağı çok daha fazla genişletmiş 
olacağımızı düşünüyorum. İstanbul’daki metro ağında 150 -200 
km’ye doğru gideriz diye umut ediyoruz.”

TBM’lerin çalışma şartlarının ağır ve zor olan bir sistem olduğunu 
söyleyen Acun, mühendis kadrolarının da bu yoğun tempoda 
çalışmakta zorlandıklarını, böyle olduğu için de çok fazla talep 
gelmediğini belirtiyor. Gelen taleplerin de bir NATM projesine 
oranla çok zayıf kaldığını, NATM tünelinin farklı bölümlerinde 100 
tane mühendis çalıştırabildiğini fakat iki TBM’i olan bir firmanın 
en fazla 4-5 mühendis çalıştırabildiğini söylüyor. Sinan Acun bu 
konuda firmalara şöyle bir öneride bulunuyor; “Tünel şeflerinin 
yanında kısım şefi olarak en azından biraz daha mühendis 
kadrosunu genişletebilirlerse ileride alacakları TBM projelerine 
personel yetiştirilebileceklerini düşünüyorum. Mesela şöyle bir 
örnek vereyim; İstanbul’da yeni metro projelerine başlanacak. 
Bunlardan bir tanesi İkitelli-Ataköy diğeri Dudullu- Bostancı 
projeleri.  Mesela bunlara 12 tane TBM alınması düşünülüyor.  12 
adet TBM demek 24 vardiya demek,  24 operatör demek,  24 tane 
mühendis demek. İstanbul’da şuanki kadrolara, ekiplere baktığınız 
zaman bu şekilde yetişmiş personel zaten yok.”
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Terratec Marka TBM Türkiye’de İlk Kez Bu Projede Kullanılıyor

Sinan Acun TBM’leri hidrolik ve elektrik arızası çok olan, mekanik 
olarak da arıza veren sistemler olarak bir genelleme yapıyor. Metal 
parçaların bir araya getirilerek oluşturulduğu, 24 saat boyunca 
çalıştırılan bu makinelerde belli bir süre sonra metal yorgunluğu 
oluştuğunu belirtiyor ve makinelerin sürekli çalışmaya devam ettikçe 
bakım ihtiyaçlarının da arttığını sözlerine ekliyor. Daha önce farklı 
markalarda ve farklı özelliklerdeki TBM’lerde çalışmış olan Acun bu 
projede ilk kez bir Terratec marka TBM’de çalışma fırsatı yakalamış.

Türkiye’de daha önce hiç kullanılmayan Terratec TBM; Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metro Hattı’nda Yenimahalle İstasyonu ile Veysel Karani 
İstasyonu arasındaki çift hattın kazısını yapacak. Şuan için Veysel Karani 
İstasyonu yönündeki kazısını tamamlamış bulunanan Terratec TBM 
beklentileri karşılamış durumda. Sinan Acun Terratec’in performansının 
gayet iyi olduğunu, 2.900 metre kazı yaptığını ve ortalama 400-450 m 
civarında aylık kazı değerlerine ulaştığını belirtiyor. Acun; “Terratec’de 
biz bantlı sistemle ve MSV’li sistemle kazı yapmaktayız. Terratec’in 
dezavantajı olarak söyleyebileceğim,  çalışma sisteminde hiçbir sorun 
yok ancak yürüyüş yolları çok sıkıntılı. Tabi bunu Terratec’in yöneticileri 
ile de görüştük. Bu konuda onlara da bilgi verdik. Avantajlı yanları çok 
fazla, öncelikle çok ekonomik. Sonuçta TBM satın alırken ekonomik bir 
tercih yapabiliyorsunuz. Türk müteahhit firmalarının tercih edebileceği, 
bizim de bütçemize uygun bir makine. Fiyat-performans anlamında 
gayet güzel bir sonuç ortaya çıkıyor.” 

aylık olarak 450 metrelik ilerleme değerinin iyi bir rakam olduğunu 
düşünüyor. Her ay için ortalama 400-450 metre civarında kazı 
yapmayı umuyor. Terratec ilk hat kazısını tamamlayarak 12 Aralık 
2015 tarihinde Veysel Karani İstasyonu’na çıkış yapmıştı.

Terratec haricinde ikinci el makineler olan Herrenknecht ve Lovat 
marka TBM’ler de kazılarına devam ediyorlar. Her iki markanın 
da kendini ispatlamış markalar olduğunu ifade eden Sinan Acun 
bu makinelerin ikinci el olması nedeniyle bazı arızalar verdiğini 
fakat yine de performanslarından memnun olduklarını, eski model 
olmalarına rağmen makinelerin güçlü olduklarını düşünüyor. Her 
iki makine de iyi zeminlerde Terratec’ten aşağı kalmayacak şekilde 
aylık 400-450 m ilerleme değerlerine ulaşabiliyorlar. Kazılarına 
başarıyla devam eden Herrenknecht, 4 Nisan 2016 tarihinde 
düzenlenen törenle Tekstilken İstasyonu’na çıkış yaptı.

Herrenknecht’in Türkiye pazarında etkin olduğu ve genellikle EPB 
TBM olarak tercih edildiğine değinen Sinan Acun Robbins’in ise 
genellikle kaya makinesinde çok ön plana çıktığını, Terratec’in 
Türkiye piyasasına girmesinin rekabet anlamında büyük avantajlar 
sağlayacağını düşünüyor. Özellikle yeni başlayacak metro 
projeleri için Terratec’i rahatlıkla önerebileceğini, yedek parça 
ve ekipmanın çok uygun olmasını önemli bir avantaj olduğunu 
söylüyor. Yaklaşık olarak 10 yıldır 4 farklı TBM projesinde çalışan 
Acun edindiği tecrübeye göre şöyle bir kıyaslamada bulunuyor; 
“Terratec firmasının yetkilileri en basit problemde dahi bir telefon 
açtığınızda anında uçağa atlayıp buraya gelebiliyorlar. Bu durum 
müteahhit firmalar açısından çok önemli bir şeydir. Sonuçta 
sizinle ilgilenip çözüm üretiyorlar. Rekabet ortamının oluşmasıyla 
benzer işleri ileride diğer firmaların da yapacaklarını umuyorum.”
Terratec’in günlük ilerleme değerleri ortalama 15-20 metre 
civarında. Geçen yılın Temmuz ayında 28 gün içerisinde metraj 
olarak 490 metrelik kazı yapmış. Sinan Acun TBM projelerinde 

İstanbul’da Tünelciliğin Avantajları ve Dezavantaları

Sinan Acun İstanbul’da tünelciliği değerlendirmek için her iki 
yakayı ayrı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyor. Her iki 
yakada da çalışma fırsatı bulan Acun,  Kadiköy-Kartal-Kaynarca 
Metro Projesi’nde Kartal’dan Kaynarca’ya doğru kazı yaparken 
yaklaşık 50-60 Mpa’lık kayaları kesmişler. Bu sırada TBM kesici 
kafasında ciddi aşınma problemi yaşamışlar. Bu durumda kesici 
kafa üzerinde aşınmaz kaynak yapılmasına karar verilmiş. Yerin 
15-20 metre altında kapalı bir sistemde içeri girip bu kaynağı 
yapmak için sıkıntılı bir süreç geçirmişler. Kaynak işi iki haftalarını 
almış. Aşınma sorunu TBM’in durmasına sebebiyet vermesine 
rağmen jeolojik şartların göçük oluşturmayacak şekilde iyi olması 
onlara güvenli ve rahat bir kazı ortamı sağlamış. Acun; “Güvende 
olduğunuzu bilirseniz kafanız rahat olur ve daha iyi ilerlemeler 
elde edersiniz.” diyor.

Avrupa Yakası’na dönüldüğünde jeoloji farklılık gösteriyor. Sinan 
Bey daha önceden Avrupa Yakası’nda İkitelli-Otogar Metro 
Projesi’nde çalışmış.  Şuanki Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Projesi’nin Gaziosmanpaşa bölgesinden itibaren Mahmutbey 
yönüne olan bölgede kum ve kumtaşı ağırlıklı ayrışmış zonlar 
oluşturan bir formasyon bulunuyor. TBM ile olabildiğince kontrollü 
kazı yapılmasına rağmen jeolojik faktörler zaman zaman zorluk 
çıkarıyor. Sinan Acun bu durumun uykularını kaçırdığını, her an bir 
problem ve sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. TBM 
ekibinden istenilen metraj kazı hedeflerini tutturmaları ve projeyi 
istenilen tarihte tamamlamaları gerekiyor. Bunları yaparken de 
kaliteden taviz vermemeleri gerekiyor.
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Şehir içi tünelciliğinde jeoloji haricinde karşılaşabilecek sorunlara 
Sinan Bey en basit örnek olarak tünelden çıkarılan pasanın 
nakliyatı olarak gösteriyor. İstanbul’un yağmursuz geçen iki-
üç aylık dönem haricinde genelde yağışlı bir havaya sahip 
olduğunu, yağmurlu zamanlarda döküm sahaların büyük sıkıntılı 
oluşturduğunu ifade ediyor. Döküm sahası sıkıntısını ciddi şekilde 
yaşadıklarını ve zaman zaman iş durdurmak zorunda kaldıklarını 
sözlerine ekliyor. TBM’in herhangi bir sıkıntıdan dolayı durmasının 
ve kazı yapmadan beklemesinin maliyet açısından ciddi zararlar 
oluşturuyor. Beklenilen her bir gün projeden kaybedilmiş bir gün 
olarak görülüyor. Sinan Acun bu konuya şöyle dikkat çekiyor; 
“TBM’lerin çalıştığı projelere baktığınızda genellikle Pazar günleri 
dahi çalışmaların devam ettiğini görürsünüz. Çünkü bu makineler 
durmaması gereken ve sürekli çalıştırılması gereken makinelerdir. 
Bu bizi çok zorluyor.” 

Şehiriçi tünelciliğinin zorlu yanlarının yanında avantajlı 
yanlarının da olduğunu düşünüyor. Şehir içindeki projelerde 
ihtiyaç halinde her türlü yedek parça ve ekipmana kolaylıkla 
ulaşabildiğini ama şehir dışında özellikle şehir merkezlerine 
uzak bölgelerdeki tünel projelerinde büyük sıkıntı oluşuyor. Bu 
nedenle önlem olarak çok yedekli çalışılması gerektiğini söylüyor. 
İhtiyaç duyulan malzemelere birkaç gün içinde ulaşılabiliyor. 
Şehiriçinde özellikle İstanbul’da yarım saatte bile malzeme 
teminini sağlayabiliyorsunuz. Şehir dışındaki projeler hem firmayı 
hem de mühendisleri oldukça zorluyor.

TBM Projesinde Çalışmayı Hedefleyen Öğrencilere Tavsiyeler

TBM projelerinde çalışmayı hedefleyen öğrencilere Sinan 
Acun bazı tavsiyelerde bulunuyor. İlk olarak stajlarını bir TBM 
şantiyesinde yapmalarını öneriyor. Bitirme tezlerini de yine TBM 
üzerine yapmalarını tavsiye ediyor. TBM’in dışardan bakıldığından 
karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve anlaşılmaz olarak görüldüğünü 
anlatan Acun aksine öğrenilmesi ve alışılmasının kolay olduğunu 
belirtiyor. Üstelik stajlar ve bitirme tezi çalışmaları ile uyum 
sürecinin çok daha kısa olacağını ifade ediyor. Buna ilave olarak 
1-2 aylık staj dönemlerinde mühendislerden TBM ve işleyen 
sistem hakkında edinebildikleri kadar doğru bilgiyi öğrenmeleri 
ve süreç içinde öğrendiklerini mühendislere pratik olarak teyit 
ettirmelerini tavsiye ediyor. Böylelikle kendilerini test etmişken 
aynı zamanda mühendislere ve firma yöneticilerine kendilerini 
tanıtmış olacaklarını, bu durumun ileride firma yetkililerinin 
kendilerine kapı açmalarını sağlayacağını belirtiyor.

Tünelcilik Derneği Sektördeki Boşluğu Doldurdu

Tünelcilik Derneği üyesi olan Sinan Acun derneğin kurucularına 
böyle bir oluşuma ön ayak oldukları için teşekkür ediyor ve 
dernek ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor; “Sonuçta 
böyle bir derneğe ve dergiye çok ihtiyaç vardı. Tünel sektörü 
olarak hepimiz bu sektördeyiz ama çoğumuz birbirimizden ve 
yaptığımız işlerden bilgi alamıyorduk. Bu şekilde yapılan işlerden, 
yaşanılan sıkıntılardan ez azından bir takım öngörü ve fikir elde 
edebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca dergi içerisinde 
firmaların verdiği ilanlardan ürün ve yedek parça temininde 
çok faydalanıyoruz. Bunlar bizim için önemli şeyler. Bildiğiniz 
gibi tünelcilik çok ağır ve zor bir sektör. Ağır ve tehlikeli işler 
raporu olmadan hiç kimseyi çalıştırmıyorlar. Bu kadar tehlikeli 
ve yoğun emek harcanan bir işte tanıtıma da ihtiyaç var. Sonuçta 
yapılan işlerin harcanan emeklerin de tanıtılması gerekiyordu. 
Bu anlamda sektördeki boşluğu dolduran derneğin ve derginin 
sektöre katkısı çok büyük.”

Acun dernekle ilgili bir beklentisini paylaşıyor; “Biliyorsunuz 
tünelcilik yeraltı işi ancak sonuçta maden yasası kapsamında 
değiliz. Derneğimizden ve dergiden en çok bu yönde destek 
bekliyorum ben. Çok ağır bir iş yapılıyor, burada çalışan mühendisler 
ve teknik ekip zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Otomatik olarak 
bir takım destekler de bekleniyor. Ben derneğin de ileride 
bu yönde çalışmaları olacağının bilgisini aldım. Ayrıca daha 
önceden tanışmadığımız sektör çalışanlarıyla dernek aracılığıyla 
tanıştığımız, derginin aracılığıyla gördüğümüz, öğrendiğimiz ve 
tanışma fırsatı bulduğumuz mühendis ve teknik personeller 
oluyor. Bu şekilde bize faydası oluyor. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” 
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Oruçlu ripaj Tüneli’nde IşIk Göründü

rize pehlivanTaşI Tüneli prOjesi

State Hydraulic Works constructed Deriner Dam and 
HPP project and due to this project, Artvin-Erzurum 
highway buried under dam lake at 24th February 
2012. Besides, there were some natural cracks and 
settlements at the new Artvin-Erzurum Highway. As a 
permanent solution 2277 meters Oruclu Ripaj Tunnel 
excavation works are completed. 

Pehlivantasi tunnel located between Rize and 
Pehlivantasi district is having 5.5 km lenght and 250 
meters long completed its excavation activities with a 
ceremony held at 17th March 2016. 

Oruclu ripaj Tunnel has been 
cOmpleTed

rize pehlivanTasi Tunnel prOjecT

Bölge Müdürlüğünce İnşa Edilen En Uzun Karayolu Tüneli

Oruçlu Ripaj Tüneli Artvin-Erzurum Karayolu güzergahında 43.650 ile 
45.975 metreler aralığında bulunuyor. Tünel kazı çalışmalarına 18 
Haziran 2014 tarihinde başlamış, 9 Mart 2016 tarihi itibari ile tünel kazı 
çalışmaları tamamlanmış, giriş kısmından 948 metre, çıkış kısmından 
da 192 metre olmak üzere; toplam 1.140 metre nihai beton kaplaması 
yapılmış durumda.

Kalan nihai beton kaplama çalışmaları ve üst yapı çalışmalarının 2016 yılı 
Temmuz ayı itibari ile tamamlanması ve yolun trafiğe açılması planlanıyor. 
Oruçlu Ripaj Tüneli 2.277 metre uzunluğu ile Bölge Müdürlüğünce inşa 
edilen en uzun Karayolu Tüneli olma özelliğini taşıyor. 

tamamlanarak şehrin çevresinde bir link hattı oluşturmanın gayretindeyiz. 
50 yıl sonra bugün yapılanma olmayan bu bölgeler inanıyoruz ki şehrin 
merkezi olacak” dedi.

Karal, Pehlivantaşı Mahallesi yolu ve tünelleri ile 5 mahalleyi duble yol 
ile birbirine bağladıklarını ifade ederek “Bu yollar ile Değirmendere, 
Pilavdağı, Canbolat, Pehlivantaşı ve Hayrat Mahalleleri duble yol ile 
birbirine bağlandı, tüneler açıldı. Bugün burada ışığı da gördük. Şehir 
Merkezi ile Pehlivantaşı Mahalesi arasındaki 5,5 km’lik bu yolu en kısa 
zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Bitince de bu yolu Güney Çevre Yolu’na 
bağlayacağız.” diye konuştu.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ise yaptığı açıklamada, Rize’nin zorlu 
coğrafyasının şehir merkezindeki mahallelerin bağlantısında bile büyük 
yatırımlar gerektirdiğine dikkat çekerek “Rizemizde sadece kırsalda 
değil şehir merkezinde de hizmet götürmenin ne kadar maliyetli olduğu 
görülüyor. İster istemez şehir merkezinin içerisinde de mahalle yollarını 
birbirine bağlamak için bu tür büyük projeler yapmak zorunda kalıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü’nce inşa edilen Deriner 
Barajı ve HES Projesi’nde 24 Şubat 2012 tarihinde su tutulması ile 
birlikte Artvin-Erzurum Karayolu yeni güzergahına verilmiş olup; 

mevcut eski karayolu baraj gölü altında kalmıştı. Ancak Artvin-Erzurum 
Karayolu’nun 45.100 ile 45.300 metreleri aralığında yol platformunda 
ve platform dışında jeolojik sebeplerden kaynaklanan doğal çatlama ve 
oturmalar meydana gelmiş ve söz konusu bölgede acilen önlem alınması 
ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştı. Bahse konu Artvin-Erzurum 
Karayolu güzergahının alternatifinin olmaması ve trafiğinin kesintiye 
uğramaması için öncelikle oturmalar ve çatlakların oluştuğu bölgede 
ivedi bir şekilde servis yolu yapıldı ve kalıcı çözüm amacıyla 2.277 
metre uzunluğunda Oruçlu Ripaj Tüneli çalışmalarına başlandı.

R ize’nin engebeli coğrafi yapısı, şehir merkezinde bile mahalle 
yollarının bağlantısı için zaman zaman tünellerin yapılmasını 
zorunlu kılıyor. Rize ile Pehlivantaşı Mahallesi arasında yapımı 

süren 5,5 kilometrelik duble yol kapsamında açılan 250 metrelik çift tüp 
tünelde 17 Mart 2016 tarihinde yapılan tören ile ışık göründü.

Kısa bir süre önce başlayan tünel çalışmasında giriş ve çıkış yönlerinden 
gerçekleştirilen kazı çalışmalarında hızla mesafe alınarak tüneller 
buluşturuldu. Düzenlenen törende kurban kesilerek gerçekleştirilen son 
kazıda iş makinesi kalan son kaya kütlesini de kırdı. Kırılan kesimden 
sızan ışık törene katılanlar tarafından alkışlanarak kutlandı. AK Parti 
Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize’de gerçekleştirilen dev projeler ile 
Rize’nin 100 yıl sonrasını planladıklarını belirterek, “Bu tüneller ve yollar 
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Within Awash-Kombolcha-Hara 
Gebaya railway project, upper 
part excavation and support 
works started at 17th December 
2015. Tunnel excavation and 
support works completed in 
78 days. Main contractor Yapi 
Merkezi working on this project 
and the length of the tunnel is 
385 meters. 

T3 Tunnel ConsTruCTion 
has been Finished in 
eThiopia

Etiyopya’da t3 tünEli imalatı tamamlandı

Etiyopya’daki Awash-Kombolcha-Hara 
Gebaya Demiryolu Projesi kapsamında 
üst yarı kazı ve destekleme imalatına 

17 Aralık 2015 tarihinde başlanılan T3 
tüneli imalatı 78 gün sürerek 4 Mart 2016 
tarihinde tamamlandı. Proje yükleniciliğini 

Yapı Merkezi’nin yaptığı tünelin toplam 
uzunluğu 385 metre.

1,7 milyar USD bütçeli Awash-Kombolcha-
Hara Gebaya Demiryolu Projesi  42 ayda 
tamamlanacak ve tüm tasarım işleri Yapı 

Merkezi tarafından yapılacak. 389 km’lik tek 
hattın yanında 18 km’lik istasyon hatları, 
40 km’lik bakım hatları ile birlikte projede 
inşa edilen demiryolu uzunluğu 447 km’yi 
bulacak. 

Kaynak: www.trthaber.com

Samanlı tünEli’nin yEni adı orhangazi tünEli oldu

Within the Gebze-Orhangazi-Izmir highway 
project, longest 3 lanes tunnel in Turkey 
changed its name from Samanli to Orhangazi. 

samanli Tunnel renamed as 
orhangazi Tunnel 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında yapılan ve 
Türkiye’nin 3 şeritli en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan 
Samanlı Tüneli’ne, “Orhangazi” adı verildi.

Yalova ile Orhangazi arasında, Samanlı Dağı’nın altına inşa 
edilen, biri 3.591, diğeri 3.586 m uzunluğundaki çift tüplü tünelin 
girişlerindeki “Samanlı Tüneli” tabelaları, üzerinde “Orhangazi 
Tüneli” yazan tabelalarla değiştirildi. 

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en uzun 3 şeritli tüneline 
“Orhangazi Tüneli” adı verilmesinden son derece mutlu olduklarını 
söyledi. Çağlayan, bu yöndeki çalışmaların yaklaşık 4 ay önce 

başlatıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti; “Cumhuriyet tarihinin 
en büyük yatırımlarından birisi olan Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyol Projesi’nin en önemli noktalarından ve Türkiye’nin en uzun 
otoyol tüneline Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı olan, 
ilçemize de adı verilen Orhan Gazi’nin adının verilmesi bizleri çok 
mutlu etti. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım, 
isim değişikliği konusundaki hassasiyetimizi yerinde bulmuş ve 
talimat vermişti. Yasal çalışmalar kısa sürede tamamlandı ve 
isim değişikliği gerçekleşti. Bugün hepimizin gururu olan projede 
emeği olan tüm devlet büyüklerimize ve tünele ‘Orhangazi’ adının 
verilmesinde taleplerimizi geri çevirmeyen Ulaştırma Bakanımız 
Binali Yıldırım’a bir kez daha teşekkür ediyoruz.” 
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Kaynak: www.haberexpres.com.tr
   www.amasya.bel.tr

    www.amasyakulturturizm.gov.tr

AmAsyA Belediyesi’nin FerhAt tüneli Projesi

Ferhat ile Şirin Efsanesi’nin yaşandığı Amasya’da, Harşena Dağı’nın 
altından geçecek 958 metre uzunluğundaki tünele “Ferhat Tüneli” adı 
verilecek. Tek tüp olarak inşa edilecek tünelin genişliği 10, 6 m olacak. 
Proje bedelinin tamamı Amasya Belediyesi tarafından karşılanacak.

Ferhat tunnel Project by amasya municiPality

Mehmene Banu, bakar ki kız kardeşi elden 
gidecek, sinsice planlar kurarak bir cadı 
buldurur, yollar Ferhat’a. Su kanallarını takip 
edip, külüngün sesini dinleyerek Ferhat’a 
ulaşır. Ferhat’ın dağları delen külüngünün sesi 
cadıyı korkutur korkutmasına da, acı acı güler 
sonra da. “Ne vurursun kayalara böyle hırsla, 
Şirin’in öldü. Bak sana helvasını getirdim” der. 
Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner. 
“Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır” 
der. Elindeki külüngü fırlatır havaya, külüng 
gelir başının üzerine bütün ağırlığıyla oturur. 
Ferhat’ın başı döner, dünyası yıkılmıştır zaten. 
“Şirin” seslenişleri yankılanır kayalarda.

Ferhat’ın öldüğünü duyan Şirin, koşar 
kayalıklara bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar 
kendini kayalıklardan aşağıya. Cansız vücudu 
uzanır Ferhat’ın yanına. Su gelmiştir, akar bütün 
coşkusuyla. Ama iki seven genç yoktur artık 
bu dünyada. İkisini de gömerler yan yana. 
Her mevsim iki mezarda da birer gül bitermiş, 
sevenlerin anısına. Ama iki mezar arasında 
bir de karaçalı çıkarmış. İki sevgiliyi, iki gülü 
ayırmak için…

Ferhat ile Şirin Efsanesi’nin yaşandığı 
Amasya’da, Harşena Dağı’nın altından 
geçecek 958 metre uzunluğundaki tünele 

“Ferhat Tüneli” adı verilecek. Tek tüp olarak 
inşa edilecek tünelin genişliği 10,6 m olacak. 
Proje bedelinin tamamı Amasya Belediyesi 
tarafından karşılanacak.

Ferhat Tüneli yapım ihalesini kazanan Özce 
İnşaat ile Amasya Belediyesi arasında imzalan 
sözleşme ile Ferhat Tüneli Projesi hayata 
geçiyor. Belediye Başkanı Cafer Özdemir yaptığı 
açıklamada; “Söz verdiğimiz projelerimiz bir bir 
hayata geçmeye devam ediyor. Şehrin iki yakasını 
birbirine bağlayan, Amasya trafiğini rahatlatması 
için hazırlamış olduğumuz Ferhat Tüneli yapımı 
sözleşmesini imzaladık, halkımıza hayırlı olsun’’ 
dedi. Amasya’nın Çılgın Projesi olarak nitelenen 
proje kapsamında Helkis Mahallesi ile Kurşunlu 
Mahallesi’ni birbirine bağlayacak tünelin şehir 
merkezindeki iki caddeye alternatif üçüncü bir 
güzergah olacağını belirten Amasya Belediye 
Başkanı Cafer Özdemir, “Gerekli fizibilite ve ön 
etüt projelerimiz tamamlandı. Aydınlatma ve 
seslendirmeyle ilgili detay projelerimiz bitmek 
üzere” dedi.

Tamamı belediye bütçesinden karşılanacak 
projenin yapımına yaklaşık 10 milyon lira 
harcanmasını planladıklarını anlatan Başkan 
Özdemir, 40 binin üzerinde tescilli taşıtın 
bulunduğu şehirde tünelin hizmete girmesiyle 
birlikte araç trafiğinde ciddi bir rahatlama 
olacağını vurguladı. 

Ferhat ile Şirin Efsanesi 

Ferhat, nakkaşlık yapan, Şirin’e sevdalı yiğit bir 
delikanlıdır. Süslediği sarayların, fırçasından 
dökülen zarafetin Şirin’e olan duygularının 
ifadesi olduğu söylenir.

Amasya Sultanı Mehmene Banu’ya, kız kardeşi 
Şirin için, dünürcü gönderir Ferhat. Sultan; 
Şirin’i vermek istemediği için olmayacak bir 
iş ister delikanlıdan. “Şehre suyu getir, Şirin’i 
vereyim” der, demesine de su, Şahinkayası 
denen uzak mı uzak bir yerdedir.

Ferhat’ın gönlündeki Şirin aşkı bu zorluğu 
dinler mi? Alır külüngü eline, vurur kayaların 
böğrüne böğrüne. Kayalar yarılır, yol verir suya. 
Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun 
sesi işitilir sanki şehirde.

YERLİ PROJE-AMASYA BELEDİYESİ.indd   42 19.04.2016   03:46:45



YERLİ PROJE-AMASYA BELEDİYESİ.indd   43 19.04.2016   03:46:45



44 Makale – Article

Mart - Nisan 2016 .  www.tunelder.org.tr

ÜskÜdar-Ümraniye-Çekmeköy (istanbul) 
metro Hattı Peron tÜnellerinde boru 
kemer uygulaması

ÖZET
Bu çalışmada, Üsküdar-Çekmeköy (İstanbul) Metro 
hattında yer alan Ihlamurkuyu İstasyonundaki peron 
tünellerinde uygulanan ön-sağlamlaştırma teknikleri 
anlatılmaktadır. Yaklaşık 74 m2 kesit alanına sahip olan 
tünellerin her biri 180 m uzunluğunda olup yüzeyden 20 
m derinlikte yer almaktadır. Peron tünelleri tamamen 
ayrışmış ve akıcı kumtaşları içerisinde açılmaktadır. 
Zeminin bu özelliği, kazı aşamasında duraylılık açısından 
sorunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle, ayna çivileri, boru 
kemer yerleştirme ve parçalı kazı gibi ön-sağlamlaştırma 
teknikleri bir arada uygulanmıştır. Bu yöntemle yapılan 
tünel kazısı başarılı bir şekilde devam etmektedir. 

PIPes Arch APPlIcAtIon In PlAtforM tunnels At 
uskudAr-uMrAnIYe-cekMekoY Metro lIne 
A. Kılıç

İstanbul Ünİversİtesİ,  
MÜhendİslİk FakÜltesİ, Maden MÜhendİslİğİ bölÜMÜ, 
avcılar/İstanbul.

Z. sertabİpoğlu

İstanbul Ünİversİtesİ,  
MÜhendİslİk FakÜltesİ, Maden MÜhendİslİğİ bölÜMÜ, 
avcılar/İstanbul.

abstract
In this study, pre-reinforcement techniques in platform 
tunnels of Ihlamurkuyu station at uskudar-cekmekoy 
(Istanbul) Metro line are presented. each one of the 
station tunnels has a 74 m2 sectional area and a 180 m 
length and is located at a depth of 20 meters below ground 
surface. Platform tunnels have completely been opened in 
highly weathered and running sandstone.  this property 
of ground causes stability problems during excavation. 
therefore, a combination of pre-reinforcement techniques 
such as face nails, pipe arch and partial excavation 
were applied. By the use of these techniques, the tunnel 
excavation has been successfully carried out.

1 GİRİŞ

on dört milyonu aşkın nüfusu ile dünya’nın en büyük on 
beşinci şehri olan İstanbul’da yedi milyondan fazla kayıtlı araç 
vardır. Yerleşim alanlarının yoğun ve plansız olması, şehrin 
konum itibarı ile doğu-batı yönünde gelişmiş olması ciddi bir 
trafik sorunu oluşturmaktadır. bu sorun hem araçların hem de 
insanların uzun süre trafikte kalması nedeni ile maddi kayıplara 
neden olmaktadır. ayrıca trafik yoğunluğu, şehir içerisinde 
gürültü kirliliğine sebep olmakta sera gazları salınımını da 
arttırmaktadır. bu durumlar toplu taşımayı gerekli ve kaçınılmaz 
hale getirmektedir. ulaşımdaki bu sorunların çözümü amacı 
ile mevcut karayollarının genişletilmesi veya ilave kara 
yollarının yapılması oldukça külfetli, hatta yoğunluk nedeni 
ile bazı yerleşim alanlarında imkânsızdır. Şehirdeki ulaşım 
problemlerinin çözülmesi ve maliyeti daha düşük olan toplu 
taşımanın yaygınlaştırılması amacı ile İstanbul büyükşehir 
belediyesi (İbb) şehir içinde büyük bir metro ağı planlamıştır. 
bu ağı oluşturan hatlardan bazıları inşa edilmiş ve hizmete 
sunulmuştur. 

bazıları ise henüz planlama veya inşa aşamasındadır. İnşa 
aşamasında olan hatlardan birisi de Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Metro hattıdır. bu hat İstanbul’un anadolu yakasında 
yer almaktadır (Şek. 1). on yedi km uzunluğunda ve çift yönlü 
olarak açılan hat boyunca on altı adet istasyon bulunmaktadır.  

Metro güzergâhı oldukça karmaşık bir jeolojik yapı arz etmektedir. 
hat boyunca masif kaya kütlesinden oldukça zayıf zeminlere 
kadar farklı jeomekanik özelliklere sahip olan jeolojik yapılar yer 
almaktadır (Şekil 2). 

ulaşım tünellerinin büyük bir kısmı tam cephe tünel açma 
makineleri (tbM) ile kazılmaktadır. ancak ulaşım tünelinden daha 
büyük ve farklı kesite sahip olan peron tünelleri, Yeni avusturya 
tünel açma Yöntemi (natM) esaslarına bağlı kalınarak, hidrolik 
kırıcı veya kazıcılarla yapılmaktadır. bazı peron tünelleri veya 
kuyular, kısmi kesit veya tam kesit olarak delme-patlatma 
tekniği ile açılmaktadır.  ancak çok zayıf zeminlerde tünel kazısı 
boru kemer tekniği ve ayna çivileri kullanılarak kazılmaktadır.

bu çalışmada, güzergâhta yer alan ıhlamurkuyu İstasyonu’ndaki 
peron tünellerinde yapılan boru kemer tekniği uygulaması 
anlatılmaktadır.

peron tüneli oldukça zayıf ve ayrışmış kumtaşları içerisinde 
açılmaktadır. su geliri olmamakla birlikte, zemin akıcı bir 
yapıya sahiptir. tünelin tahkimatsız olarak ayakta kalma 
süresi oldukça kısıtlı olup, kazıdan önce ön sağlamlaştırma 
tekniklerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. ön 
sağlamlaştırma tekniği olarak; ayna çivileri, parçalı kesit kazısı 
ve boru kemer yerleştirme uygulamaları bir arada uygulanmış 
ve tünel kazısı başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmeye devam 
etmektedir. 
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Çizelge 1. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro tünelinin genel özellikleri

Şekil 1. Anadolu (İstanbul) yakası metro hatları

2  BORU KEMER TEKNİĞİ UYGULAMANIN GEREĞİ VE AMACI

2.1 Boru Kemer Tekniğinin Uygulamasını Gerektiren Nedenler

bir kaya kütlesi, başka kuvvetlerin etkisinde olmasa bile, 
üzerinde bulunan malzemenin ağırlığından, çevre basıncından 
ve geçmişte maruz kaldığı jeolojik etkilerden dolayı belli 
bir gerilme bileşenine sahiptir. topoğrafik duruma bağlı 
olarak, ilksel gerilme bileşenlerinden bazıları sıfıra veya kaya 
dayanımına yakın bir değerde olabilir. İlksel gerilmenin yüksek 
olduğu durumlarda, gerilme alanının dengesinin, bir kazı 
faaliyeti ile bozulması, depolanmış enerjinin boşalmasına yol 
açar. eğer gerilmeler çok büyük ise yeraltı açıklığının şekli 
gerilme yığılmalarını en aza indirecek şekilde olmalıdır. bir 
açıklıkta başlayan çatlaklar diğerine kadar uzanmamalıdır. 
uygulanan yüklere veya kazı sırasındaki yük boşalımına 
tepki olarak kaya kütlesi şekil değiştirir. kayanın şekil 
değiştirebilirliği yalnızca elastik sabitlerle ifade edilemez. 

Çünkü bazı tür kaya kütleleri elastik olmayan davranış sergiler. 
özellikle kayanın, fisür, çatlak, tabakalanma düzlemleri, 
dokanak veya ayrışmış kaya zonu içermesi durumunda 
davranışı muntazam elastik olamaz (Goodman, 1989). 

bazı durumlarda ilksel gerilmeler o denli büyük yada, göreceli 
olarak kaya dayanımı o kadar küçük olur ki; mühendislik 
çalışması kaya kütlesinde yenilmelere yol açabilir. bir kazı 
bölgesinde baskın (majör) gerilmenin, kayanın tek eksenli 
basınç dayanımının %25’inden büyük olması durumunda, 
kazı işlemi ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın kayada yeni 
çatlakların oluşmaya başlaması kaçınılmaz olur (brekke ve 
selmer-olsen, 1966). bir açıklık etrafındaki teğetsel gerilme 
kayanın tek eksenli basınç dayanımının yarısından büyük ise, 
gerilme bölgesinde çatlaklar oluşmaya başlar. Yeraltı kazısı 
sırasında tünel cidarının yakın çevresinde genellikle kayanın 
kırılması sonucu bir rahatlama zonu oluşur; çatlaklar belirgin 
hale gelir. Çok derinlerde bu tür kaya yenilmeleri şiddetli 
patlamalara dönüşebilir. kaya çatlaması, zayıf kayalarda 
daha düşük derinliklerde gelişir. bu tür kaya ortamlarında su 
ve hava etkisiyle bozuşmanın hızlanmasından dolayı, yeni 
çatlak oluşumları kaya kütlesinde daha ileri derecede bir 
gevşemeyi başlatabilir. kaya kütlesi dayanımının tedrici olarak 
kötüleşmesiyle, kırılmış kaya zonu tünel duvarlarında daha da 
derinleşir; bunun sonucu olarak tünelin destek sistemi üzerine 
gelen fazla yük tünelin tamamen kapanmasına kadar gidebilir. 
destek sistemleri yaygın bir şekilde, basıncın tedrici olarak 
artmasından dolayı bir “sıkışma” ya maruz kalır. sıkışmanın 
derecesi, kayanın dayanımına ve ilksel gerilmenin kayanın tek 
eksenli basınç dayanımına oranına bağlıdır (Goodman, 1989).

kazıdan kaynaklanan deformasyonlar, kaya kütlesinde 
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Şekil 4. Boru kemer uygulamasının enine ve boyuna görünüşü (Shin vd., 2008) 

Şekil 3. Kazı boşluğu çevresinde oluşan zamana bağlı yer değiştirme davranışları

ilksel gerilmelerin yer değiştirmesine ve ikincil gerilmelerin 
oluşmasına yol açar. ortaya çıkan yeni gerilme büyüklüğü 
zeminin dayanımını aşarsa, aşırı yer değiştirmeler sonucu 
tünelde göçükler oluşur. potansiyel risk değerlendirmelerine 
göre, en kritik nokta tünel kazı aynasıdır (shin vd., 2008). 

Şekil 3’den de görüleceği üzere gerilmelere maruz bir kazı boşluğu 
duvarında iki tür davranış biçimi gözlenir: kemerlenmeye 
uygun ve tünelin, giderek daralması durumlarında destek 
sisteminin yeterli direnci sağlayabildiği kaya ortamlarında, 
tünel duvarlarının tünel içine doğru yer değiştirme hızı ve 
miktarı zamanla azalır ve nihayet sıfıra yaklaşır. destek 
sağlamada geç kalınır veya ortaya çıkan gerilmeler destek 
sisteminin dayanımını aşarsa, yer değiştirmeler bir süre sonra 
daha da hızlanır ve hissedilir bir belirti göstermeksizin tünelin 
göçmesine sebep olur (Goodman, 1989).

2.2 Boru Kemer Tekniği Uygulamanın Amacı

Yoğun yerleşim bölgeleri, tabii olarak altyapı inşaatlarının da 
yapılmasını gerektirir. Yerleşim alanlarının sığ derinliklerinde 
yapılan kazı ve inşaat faaliyetleri genel olarak zayıf zeminlerde 
yapılmak durumundadır. bu nedenle, zayıf kaya ortamlarımda 
geleneksel yöntemlerle tünel kazıları gerçekleştirilirken ilave 
sağlamlaştırma tekniklerinin uygulanması zorunlu hale gelir. 
bu tekniklerden yaygın olarak kullanılanları; önsürenlerle 
tavanın tutulması, saplamalarla kazı aynasının desteklenmesi, 
boru şemsiye kemerleri, boru kemerler ve yüksek basınçlı 
enjeksiyonla kolonlar oluşturulması sayılabilir. bu tekniklerin 

uygulanması kazıdan kaynaklanan deformasyonları azaltır ve 
duraylılığı arttırır (volkman ve schubert, 2008).

boru kemer uygulaması, tünel kazı hattının dışına bitişik 
olarak, özellikle omuz çevresinde delinen deliklere, ilerleme 
yönünde ve yataya yakın bir açı ile yerleştirilen borulardan 
oluşur. boru çapları 70-200 mm arasında ve boyları da 9-15 
m arasında değişiklik gösterir. Şekil 4’de bir boru kemer 
uygulamasının perspektif (a), enine ve boyuna kesit görüntüleri 
(b) verilmektedir.

boru kemer uygulaması çalışma alanındaki duraylılığı arttırmak 
ve kazıdan kaynaklı deformasyonları sınırlandırmak amacı ile 
etkin bir şekilde kullanılabilir. özellikle kazı ekseni yönündeki 
yüklerin taşıyıcı sistemlere aktarılması amaçlanır. her bir boru, 
kendi üzerindeki yükleri taşıyıcı sistemlere aktarmada etkili 
olur (volkman ve schubert, 2008).

kazı sırasında tünel aynasının duraylılığının sağlanması da 
önemli bir mühendislik tasarımı problemidir. kazı aynasında 
ortaya çıkabilecek kayma ve yenilmeler kazı boşluğu 
çevresinde ve özellikle tavanda bulunan zeminin zayıflamasına, 
duraylılığın azalarak tünelin göçmesine kadar devam eden bir 
sürecin başlamasına yol açabilir. bu durumun önlenebilmesi 
için ilave tedbirlerin alınması gerekir.  boru şemsiye kemeri 
ve enjeksiyon kemeri gibi tünel sağlamlaştırma teknikleri, 
çevresel yönde ortaya çıkabilecek duraysızlık sorunlarını 
azaltabilir. Fakat ilerleme yönündeki hareketlerin kontrolü, 
özellikle de geniş kesitli ve/veya zayıf kaya ortamlarında 
oldukça zordur ve ayna çivisi gibi farklı tekniklerin birlikte 
uygulanmasını gerektirir. ayna sağlamlaştırma uygulamaları, 
kazı aynasındaki deformasyonları azaltır. kazı aynasında 
oluşan gerilmelerin karakterini çekme gerilmesinden basınç 
gerilmesine dönüştürerek duraylılığın sağlanmasına katkıda 
bulunur. kazı aynasında güçlendirilmiş bir çekirdek bırakma 
veya parçalı kesitle kazı tekniği de diğer çözüm tekniklerinden 
sayılabilir (peila, 1994).

natM ilkelerine bağlı destekleme sistemi ile karşılaştırıldığında, 
boru kemerlerin, yüzey deformasyonlarını önlemede daha 
etkin oldukları belirlenmiştir. ancak boru kemer yöntemi ile 
tünel tahkimatı natM’a kıyasla daha yüksek maliyetlidir. 
Yalnız muhtemel sonuçları açısından bakıldığında bu maliyetin 
yüksek olmadığı, kolaylıkla anlaşılabilir (ocak, 2008).
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Şekil 6. Kazı aynasının kapatılması

Şekil 7. Ayna çivilerinin yerleştirilmesi

Şekil 5. Peron Tünel Kesiti

3 MALZEME VE YÖNTEM

3.1 Malzeme

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy (İstanbul) Metro hattı İstanbul’un 
anadolu yakasında, yaklaşık doğu-batı istikametinde yer almaktadır. 
hat tamamlandığında, Çekmeköy’den başlayarak, devlet demiryolları 
hattının (tcddY), kadıköy-kartal Metro hattının ve Marmaray’ın 
düğüm noktası olan Üsküdar İstasyonuna bağlanacaktır. ana ulaşım 
tünellerinin büyük bir kısmı tbM ile kazılacaktır. peron tünelleri, 
natM esaslarına bağlı kalınarak hidrolik kazıcılarla yapılmaktadır. 
peron tünellerinin kesiti Şekil 5’de verilmektedir. 

sağlamlaştırma ve tahkimat elemanları olarak; çelik hasır, püskürtme 
beton (300 mm kalınlığında), çelik kafes bağ ve nervürlü kaya 
saplamaları (�28 mm, 4 m uzunluk) kullanılmaktadır. ön sağlamlaştırma 
elemanı olarak; kazı aynasında çelik hasır, püskürtme beton, ayna 
çivileri kullanılmakta, boru kemer oluşturmak amacı ile ayna çevresine, 
kazı ilerleme yönünde çelik borular yerleştirilmektedir.

3.2 Yöntem

kısmen sağlam ve kazıdan sonra kendi kendini tutabilen zeminlerde, 
ön-sağlamlaştırma tekniği olarak boru kemer uygulaması, üst yarı tam 
kesiti için yeterli sayılabilir. ancak çok zayıf, akıcı veya üzerlerinde, 
deformasyondan kaynaklı olarak zarar görme ihtimali bulunan yapıların 
yer aldığı zeminlerde tünel kazısı sırasında oluşacak deformasyonların 
en az seviyede tutulması gerekir. bu nedenle, kazı aynası veya tünel 
tavanından, akma ihtimali bulunan malzeme akışının tam olarak 
önlenmesi ve deformasyona yol açabilecek ani gerilme boşalmalarının 
da en az seviyede tutulması gerekir. bu önlemler, kazıya başlamadan 
önce tünel aynası ve tavanında ek ön-sağlamlaştırma tedbirlerinin 
alınmasını gerektirir.

birinci aşama: kazı aynasının çelik hasır ve püskürtme betonla 
kaplanması; Zayıf zeminlerde, kazı yüksekliğinin fazla olması halinde, 
tünel aynası zayıf bir şev gibi davranarak kayabilir. her hangi bir 
kayma (akma) durumunda tünel tavanı da bu kaymayı takip ederek 
göçer. bu riskin azaltılması için, Şekil 6’da görüldüğü gibi tünel aynası, 
yukarıdan aşağıya doğru olacak şekilde 2-4 aşamada kazılır ve her 
bir kazı aşamasından sonra taze yüzey çelik hasır ve püskürtme 
betonla kaplanır; püskürtme beton kalınlığı, aynanın üst kısımlarında 
150 mm, alt kısımlarında 100 mm kadar yeterlidir. bu işlem genellikle, 
zeminin durumuna ve aynanın yüksekliğine de bağlı olarak üç 
aşamada tamamlanır. püskürtme betonun piriz almasını müteakip bir 
alt bölümün kazısına geçilir. bu şekilde tamamen kaplanan aynada 
yeterli dayanım sağlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilir.

ikinci aşama: ayna çivilerinin yerleştirilmesi: kazı 
aynasının, özellikle üst kısımlarına, kazı ilerleme yönündeki 
deformasyonları engellemek amacı ile kazı ilerleme yönüne 
paralel şekilde ayna çivileri (zemin ankrajları) yerleştirilir (Şek. 7). 

ayna çivisi, 12 mm çapında, bir adet nervürlü çelik çubuktan ibarettir. 

uzunluğu 12 m kadardır. sayıları ise zeminin durumuna bağlı olarak 

değişiklik gösterebilir.

Üst yarının, üstte kalan üçte ikilik alanında ve her 2 m2 ye 1 adet olacak 

şekilde toplamda 16 civarındadır. ayna çivilerinin yerleştirileceği 

deliklerin çapı, kemer borularının delik çapları ile aynı olup 70-200 

mm arasında değişir. Çivilerin yerleştirileceği delikler, zeminin, su 

etkisi ile daha da kötüleşip zayıflamaması için kuru-havalı sistemle 

delinir. Çelik çubuk, üzerine telle bağlı, biri kısa ve diğeri uzun olan 

iki adet enjeksiyon borusu ile beraber delik içerisine yerleştirilir ve 

delikler, su çimento karışımından ibaret olan çimento enjeksiyonu ile 

doldurulur. böylece aynaya dik yönde, içerisinde çelik çubuk bulunan 

130 mm çapında, çok sayıda enjeksiyon kolonu yatay yöndeki 

hareketleri engellemeye çalışır.

Üçüncü aşama: kemer borularının yerleştirilmesi; ayna ve çevresindeki 

bütün açık yüzeyler kapatılıp, zemin çivileri yerleştirilerek yatay 

hareketlerin (deformasyonların) kontrol edilmesinin ardından esas 
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olarak düşey hareketlerin kontrolünü sağlayacak olan kemer 
borularının yerleştirilmesi aşamasına geçilir. borular, tünel çevresindeki 
kazı hattının dışına yerleştirilmek durumunda olduğu için tünel kesiti, 
boruların yerleştirileceği delik çapı kadar genişletilir. Genişletme işi, 
yalnızca borularla kemer oluşturulacak olan omuz kısımlarında yapılır. 
belli aralıklarla delinen deliklere içi boş borular yerleştirilir ve daha 
sonra bu boruların içi çimento enjeksiyonu ile doldurulur. delik çapı 
130 mm ve boru çapı 114 mm olup, borular hidrolik makinelerin bom 
kısmına takılan özel bir alet yardımı ile deliğe rahatlıkla sürülebilir. 
deliğe yerleştirilmelerinin ardından, boruların içi çimento enjeksiyonu 
ile doldurulur (Şek. 8). enjeksiyon, boruların içlerini doldurarak 
eğilmeye karşı dirençlerini arttırdığı gibi, boruların yamulmasını ve 
tavandaki zeminin deformasyonunu da engellemeye katkı sağlar. 
ayrıca korozyona karşı da etkili olur. delikler, tünelin omuz kısmında, 
belli aralıklarla ve çevreden dışa doğru belli bir eğimle delinir. bu eğimin 
1/10 kadar olması en uygun olmakla birlikte, delik makinesinin teknik 
özellikleri ile operatörün yetenek ve tecrübesine bağlı olarak bir miktar 
sapma gösterebilmektedir. boru uzunlukları 9 m ve ano uzunluğu 4-5 m 
civarındadır. böylece bir sonraki ano için kemer boruları yerleştirilirken, 
nihai kazı hattı dışında ve önceden yerleştirilmiş boru kemeri arasında 
kalan eliptik yay bölgesine, kesit daraltılmaksızın delikler delinebilir.  

Şekil 8. Kemer borularının yerleştirilmesi

Şekil 9. Tünel aynasının parçalara bölünerek kazılması

Şekil 10. Parçalı kesitte ano kazısının tamamlanması

dördüncü aşama: parçalı kazı yapılması, kalıcı ve geçici çelik bağların 
yerleştirilmesi; bu aşamada tünel aynasının üst yarısı, Şekil 9’da 
görülebileceği gibi, kısımlara ayrılarak, kısa ilerleme boyları ile kazı 
yapılır. kısımların sayısı, kaya kütlesinin zayıflık derecesine ve tünel 
kesitin büyüklüğüne bağlıdır. Üst yarı tek seferde kazılabileceği gibi, 
ortada büyük bir destek çekirdeği bırakılmak sureti ile dört bölgeye 
ayrılarak da kazı devam ettirilebilir. her have ilerlemesinin ardından 
çift kat çelik hasır, püskürtme  beton  ve  nihai  kazı duvarında kalıcı; 
geçici kazı duvarında ise da geçici çelik bağlar yerleştirilir. Geçici 
duvarda tek kat çelik hasır yeterlidir. kalıcı tarafa 4 m uzunluğunda 2-3 
adet; geçici tarafa ise 3 m uzunluğunda 1-2 adet saplama yerleştirilir.  

beşinci aşama: tam ayna kazısının yapılması ve nihai sağlamlaştırma 
elemanlarının yerleştirilmesi; alt parçalara bölünmüş üst yarı 
aynasının birinci parçası, iki ano boyu (8-10 m) kadar ilerletildikten 
ve kalıcı yüzeylere nihai sağlamlaştırma elemanları yerleştirildikten 
sonra, ikinci parçanın kazısına geçilir. İkinci parçanın kazısı da bir 
ano boyu (4-5 m) kadar ilerletildikten sonra tekrar birinci parçanın 
kazısına geçilir. böylece parçalı kısımların kazısı bir diğerini en 
az bir ano boyu kadar geriden takip etmiş olur.  İkinci kısmın 

kazılması ile tünel kesiti her ne kadar genişlese bile, önceden 
yerleştirilmiş olan; birinci kısmın bir yan duvarında kalıcı, ikinci kısım 
tarafında geçici olarak yerleştirilmiş olan sağlamlaştırma elemanları 
gerilmeleri karşılayabilecek mukavemete ulaşmış olur. İkinci kısmın 
kazı işleminin tamamlanmasının ardından açık duvara yerleştirilen 
sağlamlaştırma elemanları, tünelin taç kısmında, birinci kısım için daha 
önceden yerleştirilmiş olan sağlamlaştırma elemanları ile birleştirilir 
ve ortada kalan geçici tahkimat elemanları (çelik bağ) sökülerek kazı 
ve sağlamlaştırma işlemi tamamlanmış olur (Şek. 10). 

altıncı aşama: kaya saplamalarının yerleştirilmesi; bu aşamada 
önce, tünel üst yarısının sağlamlaştırılması amacı ile yerleştirilmiş 
olan çelik bağ ayakları, her iki yanda tabana yaklaşık 45o açı ile 
yerleştirilen 6 m uzunluğundaki kaya saplamalarına bağlanır. bu 
saplamalar, alt yarı kazısı sırasında yatay gerilmelerin etkisi ile çelik 
bağ ayaklarının tünel içerisine doğru eğilmesini önler. Yan duvarlara 
nihai taşıyıcı sistem olan kaya saplamaları yerleştirilir; saplamalar 
tünelin sağ ve sol yanlarına, düzenli aralıklarla yerleştirilir: tavan 
kısmına saplama gerekmez. bu şekilde bir ano’nun sağlamlaştırma 
işlemi tamamlanmış olur (Şek. 11).
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4 ARAŞTIRMA BULGULARI

tamamen ayrışmış kumtaşları içerisinde açılan, Üsküdar-
Çekmeköy Metro hattı, ıhlamurkuyu istasyonu-peron tünellerinin 
inşası sırasında boru kemer uygulama tekniği kullanılmıştır. kazı 
ilerlemesinin gerçekleştirilebilmesi için, ilerleme yönünde ano 
oluşturulmuştur. bir ano 4 m uzunluğunda olup, her biri 0,8 
m olan beş döngü (raund)  ile tamamlanmıştır. ayna kazısına 
başlanmadan önce, kazı aynası dâhil bütün açık yüzeyler çelik hasır 
ve püskürtme betonla kapatılmış, kazı aynasına kadar olan kısımda 
çelik-kafes bağ ve kaya saplamalarından oluşan nihai tahkimat ve 
sağlamlaştırma elemanları yerleştirilmiştir. bu aşamadan sonra kazı 
aynası ve tünel tavanının sağlamlaştırılma aşamalarına geçilmiştir. 
bu aşamalar da kendi içerisinde altı alt aşamaya ayrılmıştır: 1-kazı 
aynasının çelik hasır ve püskürtme betonla kaplanması, 2-ayna 
çivilerinin yerleştirilmesi, 3-kemer borularının yerleştirilmesi, 4-tünel 
aynasındaki birinci kısmın kazısı, 5-aynanın ikinci kısmının kazısı 
ve 6-nihai tahkimat elemanlarının yerleştirilmesi.

bir ano kazısı, net olarak beş günde tamamlanabilmiş olup, günlük 
net 0,8 m ilerleme sağlanabilmiştir. kazı sırasında uygulanan her 
bir aşama için gerekli süreler Çizelge 2’ de ve bir ano kazısının 
tamamlanması sırasında her bir faaliyetin toplam inşaat süresine 
oranı Şekil 12’de verilmektedir.

Şekil 12’de de görüldüğü gibi, boru kemer uygulamasında ano 
inşası sırasında en büyük zaman dilimini (% 30) kemer borularının 
yerleştirileceği deliklerin delinme süresi kapsar. İkinci önemli zaman 
alıcı (% 20) faaliyet ise ayna parçalarının ayrı ayrı kazısıdır. aynanın 
sağlamlaştırılması için yerleştirecek çivi deliklerinin hazırlanması 
için gereken süre (% 13,3) de toplam süre içerisinde önemli bir oranı 
kapsamaktadır. boru deliklerinin doldurulması (% 10) da önemli 
bir zaman alıcı faaliyettir. duraylılığı sağlamak amacıyla aynanın 
kaplanması (% 3,3) ve çivi deliklerinin doldurulması (% 3,3) diğer 
önemli zaman alıcı faaliyetlerdendir.

boru kemer uygulama tekniği ile tünel kazısı sırasında, bir ano’nun 
kazısı için gerekli aşamalardan her birinin kapsadığı sürenin, 
ano’nun kazı süresine oranı, kaya kütlesinin kalitesine göre önemli 
değişiklikler gösterebilir. oldukça zayıf (kohezyonsuz) zeminlerde 
ilave ön sağlamlaştırma tekniklerinin (enjeksiyon, dondurma, 
susuzlandırma vb.) de uygulanması gerekebilir. buna karşılık 
nispeten sağlam kaya kütlelerinde kazı aynasının püskürtme betonla 
kapatılması gerekmeyebilir, ayna çivilerinin sayısı azaltılabilir veya hiç 
kullanılmayabilir.  ayrıca kazı aynası tek parça halinde kazılabilir ve 
böylece geçici tahkimat yerleştirme ve sökme için zaman kaybedilmez. 
buna karşılık boru deliklerinin delinmesi zorlaşır ve delme süresi artar.

5 SONUÇLAR

kazıdan sonra, tahkimat yapılıncaya kadar kendi 
kendini ayakta tutabilecek kadar sağlam olmayan, zayıf 
zeminlerde tünel açılırken şu hususlara dikkat edilmelidir. 
• Gerilme dağılımın düzenlenmesi ve tünel çevresinde oluşacak 
ikincil gerilmelerin en az seviyede tutulabilmesi için kazı aynasının, 
daha küçük kesitlere ayrılarak parçalı kesit yöntemi ile kazılması, 
• İlerleme yönündeki hareketlerin önlenmesi amacı ile 
kazı aynasının ayna çivileri kullanılarak desteklenmesi, 
• tavan kısmındaki yüklerin karşılanması ve gerçekleşmesi muhtemel 
göçüklerin önlenebilmesi için tavanda bir ‘boru kemeri’ oluşturulması gerekir.
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Şekil 11. Boru kemer uygulamasında kullanılan sağlamlaştırma elemanları

Çizelge 2. Boru kemer uygulamasında gerekli faaliyet ve süreleri

Şekil 12. Boru kemer uygulamasındaki faaliyetler ve kapsadıkları süreler
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ErgEnE Havzası atıksu tünEllEri

Within the Ergene Basin Protection Plan 3 sewerage tunnels are having 22 km length will be constructed. 
Velimese tunnel which has 6380 meters length will be excavated by an EPB TBM manufactured by 
Herreknecht and revised by E-Berk. Ergene 1 tunnel which has 3600 meters length will be excavated by an 
EPB TBM manufactured by Robbins and revised by E-Berk. Last tunnel, Ergene 2 which has 9738 meters 
length will be excavated by a local TBM manufactured by E-Berk.

ErgEnE Basin sEwEragE TunnEls

E rgene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, Marmara 
Denizi’nin 4.500 metre açığına ve 47 metre derinliğine deşarj 
edebilmek amacıyla toplam 22 22 km uzunluğunda 3 adet 

atıksu tüneli inşa edilecek.

Çerkezköy OSB, Çorlu Deri OSB, Ergene 1 OSB, Ergene 2 OSB, 
Türkgücü OSB ile Velimeşe OSB’de bulunan atıksu arıtma 
tesislerinden gelen arıtılmış atıksu; 20 km’lik tünel ve 46 km’lik 
kara boru hattı ile 4.500 m uzunluğundaki, 2438 mm dış çap çelik 
deşarj borusu vasıtasıyla Marmara Denizine deşarj edilecek.

Atıksu arıtma tesisleri çıkışından itibaren deniz hattı da dahil 
olmak üzere yaklaşık 87 km’lik bir kolektör hattı oluşturulmaktadır. 
Bu hattın yaklaşık 20 km’lik bölümü kot farklarını ortadan 
kaldırmak için tünel şeklinde olacak. Hattın kara kısmından sonra 
kıyıdan yaklaşık 5 km açıkta ve yüzeyden 47 metre derinlikte 
denize deşarj edilecek. Hat tamamen cazibeli sistemle çalışacak 
olup herhangi bir terfi istasyonu bulunmamaktadır.

Ergene Havzası

Ergene Havzası Doğu Trakya’da yer alıp Kuzey Marmara Havzası, 
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Meriç Havzası ve Bulgaristan ile çevrilidir. Havzada Tekirdağ, 
Kırklareli ve Edirne illeri yer almaktadır. Ergene Havzası toplam 
alanı 12.438 km2 olup, en önemli yerüstü su kaynağı Ergene 
Nehri’dir. Ergene Nehri’nin uzunluğu yaklaşık 282 km’dir. Havzanın 
% 78’i yerüstü suyu, %22’si yeraltı suyundan oluşmaktadır.

Havzaya ismini veren Ergene Nehri, sağladığı imkanlarla Trakya’da 
tarım, sanayi ve pek çok sektör için önemli bir yerde bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki Ayçiçeği üretiminin %61’i, Pirinç üretiminin %54’ü, 
Buğday üretiminin %12’si Ergene Havzasında yapılmaktadır.

Plansız ve kontrolsüz bir şekilde gelişen sanayi bölgeleri, Ergene 
Havzası’ndaki su kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketilmesine 
yol açmıştır. Diğer taraftan bazı sanayi tesislerinin atık suları 
arıtılsa bile Ergene Nehri’ne tabii debisinin takriben 6 katı atık 
su vermeleri ilaveten o bölgede yaşayan 1.590.000 civarındaki 
nüfusun yaklaşık 240.000 m³/gün evsel atık suyu hiç arıtmadan 
doğrudan alıcı ortama boşaltmaları yüzünden Ergene Havzası ileri 
derecede kirlenmiştir.

Havzada 2.037 adet sanayi tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerinin; 
%82’si Tekirdağ, %10’u Kırklareli, %8’i Edirne’de yer almaktadır. 
En önemli kirletici grubu; tekstil, deri, kimya, gıda ve metal 
sanayidir.

Endüstri, Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz ve Muratlı bölgesinde 
yoğunlaşmıştır. Yaklaşık 460.000 m³/günlük sanayi atık suyu 
Ergene Nehri ve kollarına deşarj olmaktadır. Bugün Ergene bir 
nehir değil, bir atık su kanalı haline gelmiştir. Trakya’nın hayat 
kaynağı Ergene Nehri’nin kurtarılması için Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” ile 
06.05.2011 tarihinde kamuoyuna ilan edilmiştir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı

Ergene Havzasını kurtarmak için Devletimiz 3,2 Milyar TL’lik 
yatırım planlamıştır. Tekirdağ’da dağınık halde bulunan ve Eylem 
Planı ile OSB statüsü kazanmış Ergene 1, Ergene 2, Muratlı, 
Velimeşe, Veliköy, Karaağaç OSB’ler, Yalıboyu IOSB ile Türkgücü 
OSB’ den kaynaklanan endüstriyel atıksuların ileri arıtımı için, 
mevcut durumda yaklaşık 1.000 adet firmaya ait 200 civarında 
münferit atıksu arıtma tesisinin yerine, Devletimizin sağladığı 
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kredi imkanıyla, işletilmesi ve kontrolü daha kolay 5 adet 
müşterek atıksu arıtma tesisinin ihaleleri 2014 yılı Mart ayında, 
yer teslimleri ise Nisan ayında tamamlanmıştır. İnşaat aşamasında 
olan bu tesislerin maliyeti toplam 208.000.000 TL + KDV, inşaat 
süresi 24 aydır.

Sanayici ortak olarak kurduğu ve işlettiği arıtma tesisleri ve deşarj 
hatları sayesinde çevre yatırımlarını daha kollektif yönetebilecek, 
cezai yaptırımların yükünden kurtularak, üretimde yaptığı 
tasarruflar ile birlikte ciddi kazanç sağlayacaktır.

Deşarj Projesi 4 aşamada projelendirilmiştir:
1. Tünel A Hattı, 
2. Tünel B Hattı, 
3. Derin Deniz Deşarjı Hattı
4. Kara Boru Hattı

Tünel A Hattı

Tünel A Hattı’nın inşaatı farklı çaplara sahip Velimeşe Tüneli ve 
Ergene 1 Tüneli olmak üzere 2 ayrı tünelden oluşmaktadır.

Ergene 1 Tüneli, Ergene 1 OSB Atıksu Arıtma Tesisleri’nden gelen 
arıtılmış atıksuları ana kollektöre taşıyacaktır. Tünelin çapı 2.000 
mm olup uzunluğu 6.380 metredir. Velimeşe Tüneli ise Çerkezköy 
hattından gelen arıtılmış atıksuları Derin Deniz Deşarjı Hattı’na 
bağlantı sağlayan ana kollektöre taşıyacaktır. Velimeşe Tüneli’nin 
çapı 2.800 mm olup uzunluğu 3.600 metredir. Bu güzergah 
boyunca 7 m çapında toplam 5 adet şaft inşaatı yapılacaktır.

Tünel A Hattı’nın ihalesini Özgün Yapı kazanmış ve 9 Nisan 2015 
tarihinde sözleşme imzalanmış, ardından 17 Nisan 2015 tarihinde 
yer teslimi yapılmıştı. Velimeşe ve Ergene 1 Tünelleri’nin alt 
yükleniciliğini E-Berk Tünel Teknolojileri firması üstlendi.

Velimeşe Tüneli’nin kazısında kullanılmak üzere E-Berk firması 
3,85 metre çapındaki Herrenknecht marka bir EPB TBM’i 
kendi fabrikasında revize ederek tünelin kazısı için hazır hale 
getirdi. Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü 
Mehmet Ceylan’ın da katılımıyla, Tünel A Hattı’nın Çorlu-Tekirdağ 
karayolundaki Karatepe mevkiinde bulunan şantiyesinde 16 Aralık 
2015 tarihi itibariyle Velimeşe Tüneli kazısına başlandı. 

Düzenlenen törende E-Berk Proje Müdürü Tarkan Sezgin, tünel 
çalışmalarının 2019 yılının Nisan ayı içerisinde tamamlanacağını 
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ifade etti. Tüneli açmaya başladıklarını belirten Sezgin, “OSB’lerin 
ortak arıtmalarında toplanarak arıtılan atık sular, tünel ve kanallar 
aracılığıyla Marmara Denizi’nin derinliklerine deşarj edilecek. 
Bu açmaya başladığımız tünel 3.600 metre ancak toplamda 22 
kilometre tünel açacağız” şeklinde konuştu.

E-Berk; Tünel A Hattı’nın diğer tüneli olan Ergene 1 Tüneli’nin 
kazısı için 3,17 m çapındaki Robbins marka bir EPB TBM’i kendi 
fabrikasında revize ederek hazır hale getirdi. Makinenin sahaya 
taşınması ve sahadaki kurulum işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından tünel açma makinesi 21 Mart tarihinde kazıya başladı. 
Kazının başlaması için düzenlenen törene Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da katılarak Ergene 1 ve Velimeşe 
tünelleri hakkında bilgiler aldı. E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Savaş Özüdoğru’dan planlanan süreden 6 ay önce kazıyı 
bitireceklerinin sözünü alan Bakan Eroğlu tünel ekibine başarı 
dileklerinde bulundu.

Tünel B Hattı

Tünel B Hattı’nda 2.000 mm çapında ve 9.738 m uzunluğunda 
Ergene 2 Tüneli inşa edilecek. Ergene 2 Tüneli; Ergene 1 ve 
Ergene 2 OSB Yükleme yapısından aldığı arıtılmış atıksuları 
Velimeşe Tüneli’ne iletecek. Tünel güzergahında 7 m çapında 
toplam 6 adet şaft imalatı gerçekleştirilecek. Tünel B Hattı’nın 
ihalesini de yine Özgün Yapı kazanmış ve 9 Nisan 2015 tarihinde 
sözleşme imzalanmış, ardından 17 Nisan 2015 tarihinde yer 
teslimi yapılmıştı. Velimeşe ve Ergene 1 Tünelleri’nde olduğu 
gibi Ergene 2 Tüneli’nin de alt yükleniciliğini E-Berk Tünel 
Teknolojileri firması üstlenmiş durumda. E-Berk firması tarafından 
ilk kez Ergene 2 Tüneli’nde kullanılacak olan yerli bir tünel 
açma makinesi Ankara’daki E-Berk tesislerinde imal edilmeye 
devam ediliyor. Yerli makinenin tamamlanıp sahaya getirilmesinin 
ardından özel bir törenle kazıya başlayacak. 

Tünellerin Bulunduğu Alanın Genel Jeolojisi

İnceleme alanı, jeoloji literatüründe Trakya Havzası olarak bilinen 
istif alanı içinde yeralır. İncelenen güzergah bu havza istifinin 
stratigrafik olarak üst kesiminde bulunur. Bu alanda, Senozoyik 
yaşlı sedimanter çökeller yüzeylemektedir. Bu tortullar, Trakya 
Havzası’nın regresif gelişen en üst kesimidir. Tortulları oluşturan 
formasyonlar şu şekildedir:

Danişmen Formasyonu: İstifin tabanında Trakya Havzası İstifi içinde 
“Danişmen Formasyonu” şeklinde adlanmış tortullar bulunur. Kasar 
(1995) tarafından adlanmış ve ayırtlamış olan bu tortullar genelde 
birbirlerinden ince kil-çamurtaşı düzeyleriyle ayrılmış, değişik 
boyut ve kalınlıkta mercekler şeklinde kum ve kumtaşılarından 
yapılmıştır.

Ergene Formasonu: Bölgede Danişmen Formasyonu üzerinde 
uyumsuz olarak karasal kırıntılılardan yapılmış bir istif izlenir. Bu istif 
Holmes (1961) tarafından “Ergene Formasyonu” olarak ayırtlanmış 
ve adlandırılmıştır. Ergene suyu boyunca çok geniş alanlara yayılmış 
olan istif tümüyle akarsu çökellerinden yapılmıştır. Formasyonun 
istifi bölgesel olarak çok farklılıklar gösterir. İstif, genel olarak, hem 
örgülü ve hem de menderesli akarsu çökellerinden yapılmıştır.

Trakya Formasyonu (Trf):Bölgede Karatepe’nin doğusuna doğru 
tüm yaşlı birimleri uyumsuz olarak örten ve genellikle çakıl ve 
kum dan yapılmış bir istif yüzeyler. Umut ve diğ. (1983) tarafından 
“Trakya Formasyonu” olarak adlanmış ve ayırtlanmıştır. Bu istif, 
Istıranca Dağları batısında masiften türemiş malzemenin alüvyon 
yelpazesi koşullarında yoğunluk ve laminer akıntılar tarafından 
çökeltilmesiyle gelişmiştir.

Karakayatepe Formasyonu (Kf): Bölgede tüm tortul istifleri kesen 
veya uyumsuz olarak örten bazalt ve piroklastiklerden yapılmış bir 
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volkanik seri izlenir. Bu seri içinde farklı kalınlıkta iki ayrı bazalt 
düzeyi mevcuttur.

Tünel hattı güzergahı boyunca genel jeoloji bölümünde özetlenen 
Ergene Formasyonu yüzeyler. Bu formasyon genel olarak kum ve 
çakıl mercekli killerden yapılmıştır. Yerel olarak çakıllı ve siltli 
olan kum mercekleri yine yerel olarak hafifçe tutturulmuştur. 
Merceklerin kalınlık ve yayılımları çok değişkendir. Derecelenme, alt 
yüzeyleri aşınmalı ve kanallı olan merceklerin içinde görülebilen 
en önemli iç yapıdır. Kum ünitesinin üst kesimleri yine kanallı 
keskin olan bir diğer kum ünitesinin alt yüzü ile örtülür. Kumların 
dışında yer yer çakıl mercekleri de istif içinde görülür. 

Özellikleri kumlarla aynıdır. İstifin egemen litolojisi siltli, kumlu 
killerdir. Kil üniteleri içinde karbonatlı düzeylerde mavcuttur. 
Yukarıda da değinildiği gibi istif genelde tutturulmamıştır 
(gevşek). Güzergah üzerinde ayrıca çakıl, kum, silt, kilden yapılmış 
akarsu kanal içi ve yatak dolguları (Alüvyon) mevcuttur. Bunlar 
tümüyle gevşek ve çökeldikleri yatağın geometrilerine uygun 
boyutlardadır.

Derin Deniz Deşarjı Hattı

Derin Deniz Deşarj Sistemi, doğal arıtma süreçlerinden yararlanarak  
atıksuların deniz dibine döşenmiş gömülü boru veya kanallar 
vasıtasıyla aktarılmasıdır. Özümseme kapasitesi yüksek olan  
atıksuların, denizde seyrelmesiyle birlikte kirletme oranı düşer. 
Marmara Denizi’ne Derin Deniz Deşarj Sistemi, ileri biyolojik 
arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra kolektör hattıyla toplanarak 
sağlanmaktadır.

İTÜ tarafından yapılan araştırma, hesap ve modellemelerle arıtılan 
atıksuların Ergene Nehri yerine Marmara Denizi’ ne kıyıdan 5 km 
uzaklıkta ve yüzeyden 47 m derinlikte deşarj edilmesinin en 
uygulanabilir çözüm olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kara Boru Hattı

OSB’lere ait müşterek atıksu arıtma tesislerinden alınan ve 
tünellerden gelen arıtılmış  atıksuların betonarme, çelik ve HDPE 
gibi değişik sınıf ve çaplardaki toplam 46.253,39 m borular ile 
derin deniz deşarjına iletilmesi sağlanacaktır.

Gelecek Planları

İlk aşamada Meriç Nehri’ nden, daha sonra Tunca Nehri’ nden (7,2 + 
1,9) sanayi bölgelerine nihayi olarak 9,1 m3/sn (287 milyon m3/yıl) 
kapasiteli su temin edilmesi planlanmaktadır. Proje için fizibilite 
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu projelerin gerçekleşmesi 
ile sanayinin yeraltı suyuna olan bağlılığı neredeyse bitecek, 
kritik işletme seviyelerine düşen (senede 1,6 m düşmekte) yeraltı 
suyu, dinlendirilerek gelecekte ciddi tahribatlara yolaçabilecek 
önemli bir çevre probleminin önüne geçilmiş olunacaktır. Bu proje 
görünürde sadece Su Temini Projesi olsada, neticeleri ile Ergene 
Havzasına cansuyu olacaktır. Gelecekte yapımını planladığımız 
bir diğer projemiz ise gerek OSB arıtma tesisleri çıkışları, gerekse 
Ergene Nehri ve Marmara Denizinde su kalitesini birinci elden 
takip edebileceğimiz labaratuvarımızın ve on-line olarak atıksu 
arıtma tesis çıkışlarından, kara ve deniz hattına hatta içmesuyu 
isale hattına bütün projelerin izlenebileceği scada - otomasyon 
odamızın içinde bulunduğu idari binamızın inşa edilmesidir. 

Kaynak: www.ergenederindeniz.com
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İSKİ Tuzla-aKfıraT aTıKSu Tünelİ

Tuzla Waste Water Basin (Omerli Dam) tunnel, 
collector and network construction will help to 
forward the waste water coming from Akfirat, district 
of Tuzla, collector and network lines to Tuzla Waste 
Water Treatment Facility. TBM reached to S6-209 
shaft in February 2016.

ISKI Tuzla-aKfIraT WaSTe WaTer 
Tunnel

Nas İnşaat-Akad İnşaat İş Ortaklığı tarafından yürütülen 2,2 m iç çaplı 
tünelin uzunluğu 8.125 m. Tünel kazısında Herrenknecht marka pasa 
basınçlı (EPB) TBM kullanılıyor. Proje kapsamında toplamda 7,5 m iç 
çapında, 182 m derinlikte 9 adet Şaft inşaatı bulunmaktadır.  İşletme şaftı 
taşıma işlemleri sonrasında yapılan metraj Nisan ayı itibariyle 4.950 m 
kazı ve segment kaplama ile 1540 m ikinci kaplama betonu tamamlanmış 
durumda. Şaft imalatında ise 104 m tünel şaftı tamamlanmış durumda.
Günde 60.000 m3 atıksu taşıma kapasitesine sahip olacak olan tünel ile 
Akfırat Bölgesi’ndeki 90.000 kişiye hizmet edilecek.

Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kolektör ve Şebeke 
İnşaatı; Tuzla ilçesi Akfırat Bölgesi’nden Ömerli Barajı’na giden 
atıksuların tünel, kolektör ve şebeke hatları vasıtasıyla Tuzla Atıksu 

Arıtma Tesisi’ne iletilmesi amacıyla yürütülmektedir. Proje kapsamındaki 
Tuzla-Akfırat Tüneli’nde TBM ile yapılan kazılarda Şubat 2016 tarihinde 
S6-209 No’lu şafta ulaşıldı. 

Raylı sistem altyapısı gelişimi, yeni yolların inşası ile ulaşım 
koridorların genişletilmesi, ulusal raylı sistem şebekesinin 
kurulması ülkenin gelişimi için oldukça önemli ve stratejik bir 

yaklaşımdır. 
“Navoi-Uchkuduk-Sultonuvajstag-Nukus” ve “Tashguzar-Bajsun-
Kumkurgan” raylı sistem projelerinin hayata geçirilmesi ülkenin sosyal 
ve ekonomik kalkınması için oldukça önemli gelişmeler arasındadır. 

Geçen sene boyunca raylı sistem endüstrisi üzerine geliştirmeler 
yapılmış ve 10 adet geniş çaplı yatırım projesi en kısa zamanda hayata 
geçirilecektir. Bu projelerin öneminin bireyler tarafından anlaşılması 

oldukça önemlidir. Bahsi geçen projelerden biri elektrikli raylı sistem 
çalışması olan Angren ile Pap şehirleri arasında konumlandırılan ve 
Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bir projedir. Çalışmalar 
kapsamında açılacak olan 19 km uzunluğundaki tüneller Özbekistan 
Demir Yolları ve Çin Demir Yolları Tünel Grubu ortak girişimi tarafından 
yapılmaktadır.

Tünelcilik çalışmalarının en ileri sekiz tüneli arasında bulunması ve 
Dünya sıralamasında onüçüncü sırada olması bu bölge için eşsiz bir 
çalışma olduğunu göstermektedir. 

Bugün Kamchik tünelinin yapımı için çok önemli bir noktada beraber 
bulunmaktayız, iki yönde yapılan tünelcilik faaliyetlerinin birleştirilmesi 
işlemi ile kazı çalışmaları tamamlanacaktır. Nihai kaplama çalışmaları 
bugün itibarı ile %85 tamamlanmış durumdadır. Geriye kalan nihai 
kaplama ve iletişim sistemleri tünel içerisinde ilerleyen zamanlarda 
bitirilecektir. 

Kaynak: www.railway.uz 

KamchıK Geçİşİ TünelcİlİK faalİyeTlerİ 
Tamamlandı

In years of Independence questions of development 
of a railway infrastructure, expansion of transport 
corridors by means of building of new roads, forming 
of uniform national railway system became one of 
important and strategic directions of progress.

fInIShed TunnelIng WorK Through 
The PaSS KamchIK
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DünyaDa İlk kez Revİze eDİlmİş BİR ePB TBm İle 
Çelİk BoRu İTme İşİ

Kurbagalidere Wastewater Collector Remediation 
Project was recently commissioned to Özka-
Akm Construction Joint Venture by Istanbul 
Metropolitan Municipality, Directorate of 
Construction Affairs. A part of the project 
includes driving a new Ø3000 ID steel pipeline 
having a length of 1,233 m, two driving shafts 
and one reception shaft. The project is unique 
and includes a few firsts in Turkey such as 
modification (by a local company) of a used EPB 
TBM (originally manufactured by Herrenknecht) 
for pipe jacking purpose, having 3 curved 
sections, using an EPB type microtunneling 
machine, the longest driving lengths (the 1st 
section is 685.6 m, the 2nd section is 547.4 m) 
including a few of intermediate jacking stations, 
and using steel pipes in this diameter range. 

PiPe Jacking Works of a Modified ePB TBM

1. Giriş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Kadıköy-Kurbağalıdere Eski DMO-
Kalamış Arası Islah İnşaatı” işi kapsamında 3.000 mm çaplı çelik 
boru sürme işi Özka-AKM Kurbağalıdere Islah İnşaatı Adi Ortaklığı 
tarafından TBM kullanılarak yürütülmektedir. Söz konusu projenin 
yapılabilmesi için Özka İnşaat’ın elinde var olan Ø2.300 mm çaplı 
EPB TBM makinası revize edilmiş ve boru itme makinası haline 
getirilmiştir. Bunun yanında ilave ekipmanlar yapılmış, borularda 
geçici destekler kullanılmış ve bu çapta dünyada ilk kez TBM’li 
çelik boru sürme işi, borular birbirine kaynatılmadan muflu olarak 
sürülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır.

2. Kurbağalıder Boru İtme Projesi

2.1. Tünel Güzergah Bilgisi

Söz konusu çalışma alanı İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Osmanağa 
Mahallesi’nde bulunmaktadır. Proje kapsamında 3 adet şaft ( 
2 tanesi itme şaftı, 2 tanesi de çıkış şaftı) ve toplam 1.233 m 
uzunluğunda 3.000 mm iç ve 3.050 mm dış çaplı çelik boru sürme 
/ itme işi yapılmaktadır. 

Meriç Yetiş
Proje Müdürü
Özka-AKM Ortak Girişimi

Bu yazının kapsamını oluşturan 3.000 mm’lik boru sürme işinde 
ilk sürüş 1. şafttan 2. şafta doğru 685,6 m’dir ve 01 Mart 2015’de 
kazıya başlanmıştır. Bu sürüşte 500 m dönüş yarıçapı olan 2 
adet kurb (viraj) söz konusudur. İlk kurb 0+216 km’de başlayıp 
182 m devam ederek 0+398 km’de bitmektedir. İkinci kurb ise 
0+408 km’de başlayıp 150 m devam ederek 0+558 km’de sona 
ermektedir. İlk sürüş esnasında 0+480 ile 0+585 km arasında 2. 
kurba denk gelen kısımda bölgede daha önce yapılmış olan 2.000 
mm çaplı eski boru hattının 1,6 m altından geçilmektedir. Ayrıca, 2. 
kurbdan hemen çıkışta 0+560 ile 0+580 km arasında hattın sürüş 
yönünün solunda 5 katlı bir bina ve sağında 3 katlı tarihi bir bina 
arasından geçen yol altından geçilmektedir (Şekil.1)

İkinci sürüş ise 2. şafttan 3. şafta doğru 547,4 m yapılacaktır. İkinci 
sürüşte var olan tek kurbun dönme yarıçapı 800 m’dir ve 1+020 
km’den başlayıp 80 m devam ederek 1+1000 km’de bitmektedir.

2.2. Yapım Metodu

İBB’nin yaptırmış olduğu Kadıköy Kurbağalıdere, Eski DMO-Kalamış 
arası dere ıslahı işi kapsamında yapılması istenen, gerek açık kazı 
yapılamayacak şekilde dar sokakların sığ olarak altından geçmesi 
ve gerekse daha önceden yine boru sürme yöntemiyle yapılmış 
olan 2.000 mm çaplı betonarme bir tünelin hemen altından 
geçecek olması nedeniyle bu tünelin 3.000 mm çelik boru itme 
yöntemiyle açılması planlanmış ve derhal Özka-AKM Adi Ortaklığı 
tarafından yapımına başlanmıştır.
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Şekil.1. TBM in güzergahında en kritik bölge.

Şekil 2. Bu projede kullanılan EPB boru itme makinası.

İlk önce zemin sondajları yapılmış, raporlanmış ve zeminin ağırlıklı 
olarak çok zayıf SPT 2-6 değerleri arasında alüvyon, ayrışmış kil 
ve kum karışımı olduğu görülmüştür. Mevcut bölgede yüksek 
katlı binaların hemen arasındaki dar sokak aralarından geçilecek 
olması ( Şekil-1/2) bu tünelin kati suretle EPB veya slurry sistem 
TBM kullanılarak itme boru (pipe jacking) yöntemi ile yapılmasını 

mümkün kılmıştır. Yöntem belirlendikten hemen sonra yüklenici 
Özka-AKM Adi Ortaklığı,  Özka İnşaat’ın elinde halihazırda 
bulunan 2.000 mm çaplı segmentli Herrenknecht marka EPB 
tünel açma makinasını bu işte kullanacak şekilde tamamen revize 
ederek ve bunun yanında gerekli ilave ekipmanları da imal ederek  
işe koyulmuştur ( Şekil 2).

Yapılacak işlerin sırası aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
a) TBM’in revize Edilmesi: ÖZKA İnşaat AŞ, sahip olduğu tünel 
açma makinasını revize etmiştir. Revizyonu Kesici Kafa dan 
başlayarak en arka kalkana kadar çapsal  olarak büyütülmüş, 
kesici kafaya ilave disk ve kürekler monte edilmiştir. Daha sonra 
en arka kalkan içine ilave bir hub imal edilerek, Çelik boru ile 
kalkan arasında hareketli mafsal oluşturulmuş, ayrıca makinanın 
kendini itebilmesi için segmentin yerini alacak mesnet çemberi 

sağlanmıştır. Bu hub 1 No’lu çelik boruya da kaynatılarak süreklilik 
sağlanmıştır.
b) İlave Ekipmanların tasarlanıp imal edilmesi: EPB TBM’in segment 
olmaksızın ilerleyebilmesi ve ardından devam eden boruların 
itilebilmesi için toplam mesafenin 1 No’lu ara itme silindir 
grubunun (inter-jakın)  girmesine kadarki boruları itebilecek güçte 
16.270 KN’luk itme duvarı imal edilmiştir. Bu kuvveti uygulayacak 
Silindir grupları ve güç ünitesi ile de beslenmiştir ( Şekil 3).
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Şekil 3. TBM ardına konulan boruları itecek itme duvarı piston grupları ve güç ünitesi.

Şekil 7.  İnterjak ( ara itme silindirleri).

Şekil 4-5. İtme Başlangıç Şaftının Boyutlandırılması

Şekil 6. EPB Boru itme makinasının itme sisteminin kurulumu.

c) İtme Başlangıç Şaftının Boyutlandırılması: Gerek TBM’in indirilip 
kurulabilmesi, gerekse 3.000 mm çelik boruların itilebilmesi için 
gerekli duvarın yerleştirilmesi ve ihtiyaç duyulan elektrik, su, 
hava, drenaj, ulaşım, merdiven ve hareket boşluğunun sağlanması 
amacıyla temizi 10,75x7,15 m dikdörtgen kesitli şaft açılıp, itme 
yönünde ön kısma 16 m boyunda 3.600 at nalı kesitli kurulum 
tünelinin konvansiyonel yöntemle açılması planlanmıştır ( Şekil 4-5).  

Açılan bu tünelin aynasına önce Çelik conta monte edilmiş ve 
ardından EPB boru itme makinesi makinası tünel içine kurulmuş 
ardına da itme duvarı ve platform ünitesi ile hidrolik itme pistonları, 
bunları besleyecek hidrolik güç ünitesi yerleştirilmiştir (Şekil.6)

Gerek şaft altına gerekse üstüne tüm yardımcı vinç ile diğer makine 
ve ekipmanlar kurulmuş, gerekli enerji ve soğutma suyu tesisatı 
bağlanmış ve sistem kazı pozisyonu alınmıştır. Önceden HEP140 
profiller ile eksenel olarak güçlendirilmiş, NPU140 profil ile de ağız 
giriş (fatura) kısımları hazırlanmış olan borular şantiye sahasına 
getirilerek indirilmeye hazır hale getirilmiştir.

Çalışma esnasında sıralı olarak şaft altına vinç yardımıyla indirilip 
itme platformunun pistonları önüne indirilen borular makinanın 
arkasından daimi olarak kazı ve itme işlemi birlikte yapılarak tünel 
içine sürülmektedir. Hafriyatlar lokomotif ve ardı sıra hafriyat 
kovalarıyla ve portal vinç yardımıyla dışarı çıkarılıp boşaltılıp tekrar 
tünel içine sürülerek boru itme ve kazı aşaması sıralı devam ederek 
borular içeri itilmektedir.

Her 200 metrede bir boruların daha kolay ve sağlıklı itilebilmesi 
için ara itme silindir grubu (Şekil 7 ) monte edilerek tünel kazısı 
sürdürülmektedir.

Kazı esnasında gerek EPB tünel makinasının sırt kısmına sürekli olarak, 
gerekse itilen boruların etrafına her 10-12 metrede bir bentonit 
enjeksiyonu yapılarak boruların rahat kaydırılması sağlanmaktadır. 
Boruların itilmesinden önce de birbirine giren fatura kısımlarının 
arasına montaj esnasında sızdırmaz EPDM contalar takılmak 
marifeti ile gerek dışarıdan tünel içerisine su ve çamur sızıntısı 
engellenmekte, gerekse boru etrafına kayganlık sağlanması amacıyla 
yapılan bentonit enjeksiyonlarının kayıplarının engellenmesini 
sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmaların aksamadan yapılması boruların 
itilmesi için gereken itme kuvvetini düşürmekte son derece etkili 
olmuştur. Tünel kazısı boyunca tüm çelik  borular itilip EPB Tünel 
makinasının bir sonraki  şafttan çıkmasının ardından, borulardaki 
tüm raylar ve tesisatlar sökülerek çıkarılacak, geçici  kaburga profiller 
kesilecek, borular birbirine kaynatılacak, baş bağlama epoksi-PVC 
kaplamaları  yapılarak katodik koruması yapılıp teslim edilecektir.

EPB makinalarla yapılan kazı, hafriyatı getirdiği gibi zemin içinde 
su kaybına da neden olabilmektedir (her ne kadar kimyasalların 
kullanılması ve basınçlı kazı yapılması ile büyük ölçüde önüne 
geçilebilse de). Bu durum sığ bölgelerde ve binalara yakın kısımlara 
özellikle kumlu ve alüvyon olan zayıf zeminlerde oturmalara sebep 
olabilmektedir. Bu nedenden dolayı projenin en sıkıntılı olan kısmı 
0+480 ile 0+580 metreleri arasında  (Şekil 8) zeminde sızdırmazlık 
amaçlı çimento enjeksiyonu yapılarak bu bölgede suya doygun 
(yaklaşık %30) zeminde su ile çimento yer değiştirilerek EPB 
makinanın içinden geçeceği sıkı bir bölge oluşturulmuştur. Ardından 
makine ile buradan başarıyla geçilebilmiştir.
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Şekil 8. Şaft içi itme duvarı.

Tablo 1. EPB Boru İtme Makinesinin Bazı Teknik Özellikleri

2.3. Kazı Makinesi

Söz konusu boru sürme işi, Özka-AKM’nin halihazırda elinde 
bulunan ve sürme işini yapabilecek şekilde değiştirilmiş (revizyonu 
tamamlanmış) Herrenknecht marka bir Pasa Basınçlı (EPB) Tünel 
Açma Makinesi (TBM) ile yapılmaktadır. Daha önceden İstanbul İli, 
Silivri ve Kumburgaz bölgesinde yaklaşık 18 km segmentli tünel 
kazısında kullanılan EPB tünel makinası revize edilerek 3.120 mm 
kazı çapına çıkarılmış ve  kuyruk kalkanının/şildinin dış çapı da  3.100 
mm’ye getirilmiştir. Revize edilen EPB tünel boru itme makinesinin 
en sonki teknik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

2.4. Kuyular

3.000 mm’lik boru hattı için ilk sürüşün yapıldığı hatta halihazırda 
yapımı bitmiş olan 1 No’lu itme şaftı 10,75 m x 7,15 m kesitinde 
ve 10,82 m derinliğindedir. Şafttaki boru akar kotu -8,750 m’dir. 
2 No’lu çıkış şaftı da işletmeye uygun kesitlerde ve 10,54 m 
derinliğindedir, şafttaki boru akar kotu -7,87 m’dir. 3 No’lu itme şaftı 
da projenin devamı olup olmayacağı durumuna göre daha sonradan 
boyutlandırılacaktır. Şaftlar; her birinin çapı 100 cm birbirine 15 
cm bindirmeli olan donatılı kesişen forekazık kolonları ile tahkim 
edilmişlerdir. Tabana 45 cm donatılı taban betonu atılmıştır. Boru 
itme işleminin yapılacağı yönün arka kısmına da 4,5 m x 4,5 m 
boyutunda itme duvarı hazırlanmıştır. 1 No’lu itme şaftının bir 
fotoğrafı Şekil 8’de verilmiştir. 

2.5. Borular

İtme boruları çelik olup uzunlukları 2 m ve 3m olarak 2 tip olup, 
iç çapı 3.000 mm, dış çapı 3.050 mm, boru et kalınlığı 2,5 cm 
ve her birinin ağırlığı 3,70 ton civarındadır. Boruların eksenel 
olarak alabilecekleri nominal yük güvenli olarak yaklaşık 1.245 ton 
civarındadır. Bu yüklerin üzerine çıkıldığı durumlarda gerek “Solid 
State” simülasyon programıyla yapılan analizlerde, gerekse teorik 
hesaplamalarda boruların uç kısımlarında deformasyon olabileceği 
anlaşılmıştır (Şekil D.1). 
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Bu nedenlerden,  boru itme esnasında hem bu kuvvetlerin üzerine 
çıkılacağı hesap edildiğinden dolayı hem de boruların itme sırasında 
kaynatılmamasından dolayı boruların eksenel olarak 4 adet HEB-140 
profil ile metod kaynağı yapılarak desteklenmesi öngörülmüştür ve 
tüm boruların birbiri içine girmeden bu profiller ile yürütülmüştür. Buna 
ilave olarak boruların birbirine tam aksında dizilebilmesine olanak 
sağlayacak ve aralarında sızdırmazlık sağlayacak EPDM contaların 
konulması planlandığı için, bu contaya yatak oluşturup boruları erkek ve 
dişi şekilde muflu yerleşmesine olanak sağlayacak NPU-140 profilden 
bir bilezik oluşturulmuştur. Bunun dışına da 20x80 mm kesitli +-65 
Shore EPDM kauçuk conta yerleştirilmiştir. İtme işi bittikten sonra 
tüm geçici NPU-140 ve HEB-140 profiller sökülecektir. Ardından her 
boru birbirine tünel içerisinde kaynatılacaktır. Borulara ait bir çizim ve 
fotoğraf Şekil 9’da verilmiştir. 

2.6. İtme Sistemi

Borular, toplam kapasitesi 1.910 ton olan ve ana itme kuyusuna yerleştirilmiş 
8 adet ana itme silindiri ile itilecektir. Ana itme silindirlerinin piston çapı 
260 mm ve silindir çapı 40 mm’dir ve sistem 400 bar (maksimum 450) 
basınç ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yaklaşık her 170-200 metre 
arasında 1 set ve toplamda 3 set olarak yerleştirilen ara itme silindirleri 
(interjak)  ile tüm borular yürütülecektir.  Her bir ara istasyonda toplam 
8 adet hidrolik piston (piston iç çapı 170 mm), toplam itme kapasitesi 
900 ton ve strok 1.000 mm olacaktır ( Şekil7). Tüm bu ara silindirlerinin 
beslemesi de harici olarak tünel içinde hareketli olarak katara bağlanmış 
bir hidrolik güç ünitesi ile yapılacaktır. Bu harici güç ünitesi 45 kW elektrik 
motoru ve 350 bar çıkışlı hidrolik pompa ile tesis edilmiştir.

2.7. Yağlama Sistemi ve Hafriyat Nakliyesi

Zemin ile borular arasındaki sürtünmeyi ve dolayısı ile itme kuvvetlerini 
azaltmak amacıyla, boru dış yüzeyi ile tünel çeperi arasındaki boşluğa 
basınçlı bentonit çamuru enjeksiyonu uygulanmaktadır. Enjeksiyon 
uygulaması 4 boruda bir 120° açıyla 2 adet delik içinden (2’ nipel 
kaynatılarak) yapılmaktadır. Bu deliklerin pozisyonları sıralı olarak saat 

Şekil D.1. “Solid State” simülasyon programı

Şekil 9. Çelik itme boruları. 

Şekil D-2. Bentonit-su karışım enjeksiyonu

10:00-04:00 ile 08:00-02:00 yönlerine göre hazırlanmıştır. Bentonit-su 
karışım enjeksiyonu ortalama 3,5-5,0 bar aralığında yapılmıştır (Şekil D.2).

Kazılan tünelin hafriyatı tünel içinden her biri 2,5 m3 kapasiteli 4 vagondan 
oluşan bir lokomotif katarı ile nakledilmektedir. Kuyu içinden yeryüzüne ise 
portal bir vinç ile çıkarılarak, 18 ton kapasiteli kamyonlara tiper yardımıyla 
direk olarak boşaltılmaktadır. Daha sonra 40 km uzaklıkta döküm sahasına 
yollanmaktadır.

2.8. Yönlendirme Sistemi

Kurbağalıdere boru sürme işinde tünelin yönlendirilmesi “Lazer Target 
Yönlendirme Sistemi” yardımıyla yapılmaktadır. 
3. Boru Hattı Güzergahının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri
Boru hattının güzergah planı ve sondaj noktaları ve bu sondajlara SK-1, 2, 
3 ve 4 nolu sondajlara ait loglar aşağıda  verilmektedir (Ufuk Mühendislik, 
Aralık 2014).
Sondaj loglarından alınan bilgilerin de ışığında Şaft 1’de Trakya Formasyonu 
kayaçları içinde başlayan kazı SK-4 ve SK-1 arasında oldukça zayıf 
ve gevşek alüvyonal zemine geçmektedir. Tünel seviyesindeki Trakya 
Formasyonu kayaçlarında RQD değeri %15-20 ve karot yüzdesi %30-40 
civarındadır. Alüvyonda ise SPT değeri 6 ile 10 arasındadır. SK 1’de  tünel 
akar kotu seviyelerinin oldukça gevşek (muhtemelen balçık) bir zondan 
geçtiği görülmektedir; bu kısım hat üzerindeki tarihi bina ile yüksek katlı 
betonarme bina arasındaki bölge  civarındadır. Örtü tabakası kalınlığı tünel 
tavanına ortalama 7 m ve yeraltı suyu seviyesi yeryüzünden ortalama 4 
m derinliğindedir. Tüm bu olumsuz sebepler EPB boru itme makinasının 
bu bölgeye gelmeden önce zeminle ilgili acil önlem alınmasını zorunlu 
kılmıştır.

4. Sonuçlar

Tüm ülkemizde olduğu gibi, büyükşehirlerde de özellikle İstanbul’da son 20 
sene içinde kanalizasyon, içmesuyu, ulaşım ve yağmursularının toplanması 
amacıyla daha fazla tünellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tünellerin 
inşaatında,  gerek şehiriçi ortamlarında çevresel yönden olumsuz etkilerinin 
bertaraf edilmesi amacıyla, gerekse projelerin süratla bitirilmesine ihtiyaç 
duyulması amacıyla TBM ve Boru İtme makinalarının kullanımlarında artış 
olmuştur. Bu yazımızda anlatmış olduğumuz boru itme tünelde, segmentli 
bir EPB tünel makinasının gerek çapının büyütülmesi, gerekse ilave birçok 
revizyonlar ile boru itme makinası haline getirilmesi  (EPB Pipe Jacking 
Machine)  ve hatta dünyada daha önce bu çapta yapılmamış bir DN 3.000 
mm Çelik Boru İtme Makinası haline getirilerek 3.000 mm çaplı çelik boru 
itilerek çelik bir tünel inşa edilmesine olanak tanımıştır.

Seçilen bu yöntem ile açık kazının mümkün olmadığı aşırı zayıf alüvyon 
bir zeminde, daha önceden inşaa edilmiş bir 2.000 mm çaplı betonarme 
bir tünelin 1,60 m altından ne çevreye ne de mevcut bu 2.000 mm çaplı 
tünele hiçbir zarar vermeden başarıyla geçilmiştir. Projenin 1. kısmı olan 
685 metrelik tünel başarıyla tamamlanmıştır.  
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destekçilerin katılımları ayrı bir tüzel kişilik 
altına alınıyor: yardım klubü “Fördervein Cargo 
sous terrain”.

Ana yatırımcılar: BKW, Die Mobiliar, Swisscom, 
CargoTube AG, SBB Cargo, Rhenus ve the 
Interessensgemeinschaft des Detailhandes 
Schweiz (IG DHS). Kamu yetkilileri Zürih 
Şehri ve Bundesamt für Verkehr tarafından 
temsil edildiler. Amberg Loglay operasyonel 
sorumluluğu üstlendi ve işin devamlılığı kurucu 
ortaklar Yvette Koerber ve Sven-Erik Jacobsen 
tarafından garantilendi.

Sonuçlar

İsviçre’nin büyüklüğü ve topoğrafisi, 
şehirleşmenin coğrafya koşullarına bağlı olarak 
mantıklı oluşmasına yol açmıştır. Bu alanlar 
zaman geçtikçe devamlı büyümüş ve lojistik 
destek sağlanmıştır. “Cargo sous terrain” projesi 
dahilinde ilgili endüstrilerin ürünlerinin akışı 

detaylı olarak incelenmiştir. Gerçek akış verileri, 
istatistik verileriyle birleştirilmiştir.

Bütün bunlar güzergahların nasıl olması gerektiği 
ile ilgili kaliteli ve yüksek derecede güvenilir 
bilgilere ve lojistik açıdan önemli noktalara 
iyi anlamda etkilere ulaşılmasını sağlamıştır. 
Pozitif yan etkisi ise başından beri lojistikle 
alakalı kişilerin her adımda dahil olması ile 
sağlanmıştır.

“Cargo sous terrain” projesinin altında yatan 
prensip, nakliye trafiğini yolculardan ayrı 
tutulmasıdır. Bu sebepten, çok sayıda lojistik 
avantajlar elde edilmiştir. İşletme maliyetleri 
oldukça düşük tutulmakla beraber, müşterilerin 
de ihtiyaçlarının karşılanması da maksimize 
edilmiş olmaktadır. Asıl zorlu olan konu ise, 
lojistik katmanlar içindeki ve arasındaki karmaşık 
tasarımlardır:

Birinci Seviye: Nakliye altyapısı için 
gerekenlerin saptanması

Ulaşımın bölümlenmesi ilk günden beri 
çözümün parçasıydı. İsviçre’de bu, başrollerin 
perakende sanayinin yanı sıra lojistik hizmet 
sağlayıcılara ve nakliyecilere ait olduğu 
anlamına geliyor. Kullanıcının avantajlı olması 
ilk şart, bu sağlanırken de sistemin uzun vadede 
karlı olması gerekmektedir.

İkinci Seviye: Altyapı Tasarımı

Disiplinler arası tekrarlanan çözüm tasarımlarında, 
çeşitli senaryolar geliştirildi. Çekirdek proje 
kadrosunu dünya kalitesinde öncü güçler 
oluşturuyordu. “Cargo sous terrain” dahilinde 
bu güçler, Piyasa Araştırması, Mekatronik ve 
Intralojistik, İnşaat, Hukuk, Ekonomik Modelleme 
ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı alanlarından 
gelmektedir. Sürece dahil olmuş bütün ortaklar, 
bugün yardım klubünün de üyeleridir.

Üçüncü Seviye: İş Modeli

“Cargo sous terrain” iş modelinin bütün 
kullanıcılara açık olmalı ve piyasadaki mevcut 
herkesi içermelidir. Bu sebeplerden şehirlerdeki 
tekel yapılaşmanın riskleri daha başından en 
aza indirilmiştir. İnşa ve işletim maliyetlerinin 
önemli olmasının yanı sıra, sürdürülebilirlik de 
temel öğe olarak alınmıştır. Altyapının bu oluşan 
ekonomik yapısı özel finansmanlara da imkan 
sağlamaktadır. Fikirlerin gerçekleştirilmesi 
için de yaratıcı altyapı finans modelleri de 
yaratılmıştır.  

H ızlı bir şekilde büyüyen ve değişen 
şehirler, yönetimdekilere sürekli yeni 
işlere sebep oluyor: tedarik etmek, 

toplamak ve atık çıkarmanın yanı sıra lojistik ve 
trafik gibi sorunlar. Şehirlerin ekonomosi altyapı 
harcamaları, emisyon gazı salınımını azaltma, 
yaşayanların istekleri ve şehrin bütçesi arasında 
dengede olmalı olmak zorundadır.

Trafik problemleri ile uğraşabilmek için 
yeni çözümler ya da mevcut uygulamaların 
geliştirilmesi gerekiyor. Bununla alakalı iş ve 
politika dünyasındaki kişiler yaratıcı bir lojistik 
çözüm için güçlerini birleştirdiler.

Amberg Loglay bu çığır açıcı konseptin öncülerini 
birleştirdi ve bunu dillerdeki bir fikir olmaktan, 
tam ölçekli düşünülmüş bir projeye ve ardından 
uygulamaya dönüştürdü.

Bu başarı özel girişimlerin en yüksek derecede 
katkılarına bağlıdır. Giriş projesinden sonra 

Rapidly changing and growing urban agglomerations assign new 
tasks to the persons in charge: supply, collection and disposal as 
well as the resulting logistical and traffic flows. Cities and their 
economy  have to balance restricted infrastructure capacities, 
emission reduction targets, the needs and wishes of their 
inhabitants and budget constraints.

InnovatIve Urban LogIstIcs soLUtIon for 
the swIss MIdLand

İsvİçre İçİn Yenİlİkçİ Şehİr lojİstİğİ çözümlerİ

Kaynak: www.ambergloglay.com
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B3 Destek tipinDe Bir tünel AçılmAsınDA tüm 
AşAmAlArın 3B sAyısAl moDelleme ile Benzetimi

ÖZET
Zemin/kaya özellikleri, tektonizma, jeolojik yapı ve su 
durumunun değişkenlik göstermesi nedeniyle her tünelde 
farklı koşullar gözlenmektedir. Hatta bir tünelin geçkisi 
(güzergah) üzerinde dahi bu koşulların sürekli olarak değiştiği 
bilinen bir gerçektir. Farklı koşullarda kazı işlemine bağlı 
olarak, zemin/kaya ile tahkimat arasındaki etkileşimin nasıl 
olduğunun belirlenmesi duraylılığın sağlanması açısından 
büyük önem arz etmektedir.   Farklı koşullarda tünel kazısı 
ve duraylılığı en iyi şekilde sayısal modelleme yardımıyla 
belirlenebilir. Tünel ve çevre koşullarının doğruya en yakın 
şekilde modellenmesi sayesinde tünel açımı gerçeğe en 
uygun şekilde 3B olarak simüle edilerek duraylılık ile ilgili 
her türlü ayrıntı kontrol edilebilir. Sonuçlara bağlı olarak en 
iyi seçeneğin belirlenmesi mümkün olur.

Bu çalışmada, ÖNORM B2203 standartlarına göre açılan B3 
destek tipinde bir tünelin tüm aşamaları üç boyutlu olarak 
modellenmiştir. Modelleme çalışmalarında FLAD3D yazılımı 
kullanılmıştır. B3 tipi tünelde kullanılan destek elemanları 
–püskürtme beton, hasır çelik, çelik iksa, sistematik bulon 
ve taban kemeri tünel açımı sırasında uygulandığı biçimiyle 
modelde sistematik bir şekilde uygulanmıştır. 

Bu destek tipinde üst yarı ve alt yarıları arasında 10 m; alt 
yarı ile taban kazısı arasında ise 10 – 20 m mesafe olması 
önerilmektedir. Her aşamada üst kazı 1.5 m, alt kazı ve taban 
kazısı ise 3 m ilerlemektedir. Çalışmaya konu olan modelde 
toplam 25 aşama bulunmaktadır. İlk 20 aşamada sadece üst 
yarıda 31,5 m kazı yapılmıştır. Daha sonraki aşamalarda alt 
yarı kazısı başlamış ve model üst yarı kazısı ile eş zamanlı 
olarak ilerletilmiştir. Taban kazısı, alt yarı 12 m ilerdeyken 
başlamıştır. Modelin son halinde üst yarı 36 m, alt yarı 15 
m, taban kazısı ise 6 m ilerletilmiştir. Model sonuçlarından 
en yüksek asal gerilmeler, yenilme bölgeleri ve toplam 
yer değiştirme dağılımlarına bakılarak, duraylılık koşulları 
incelenmiştir. 

Sayısal modelleme çalışmaları ile zemin yapısında herhangi 
bir değişiklik, ezik zon, fay zonu vb. ile karşılaşılması 
durumunda tünelin nasıl etkileneceği etkin bir şekilde 
belirlenebilmektedir. Dolayısıyla farklı çözüm ve uygulama 
seçenekleri modeller üzerinde denenerek en iyi çözüm 
seçilebilmektedir.

NuMeRicAL MODeLiNg OF B3 SuppORT Type TuNNeL AND 
SiMuLATiON OF excAvATiON pHASeS
G. ErTunç, B. ÜnvEr

Hacettepe Üniversitesi,  
Maden MÜHendisliği BölÜMÜ, 
AnkArA

n.n. sözak

peker inşaat

aBstract
Different conditions are encountered at each tunnel due to 
rock/soil characteristics, tectonism, geological properties, 
and water conditions. Along the route of a single tunnel, it 
is possible to observe various conditions. understanding 
of interaction between rock/soil and tunnel lining is very 
important to maintain stability. Tunnel stability in case 
of various geological conditions can be best investigated 
by means of numerical modeling. Response of tunnel 
excavation and support to a variety of condition can 
be simulated by 3D numerical studies. Then the best 
application alternative could be determined and utilized. 

in this study, a tunnel having B3 support class in accordance 
with ÖNORM B2203is modeled. FLAc 3D software was 
used in modeling. Support elements used in B3 class such 
as shotcrete, wire mesh, steel arch, systematically applied 
bolts, and invert are embedded in the model exactly as 
applied in the field.

in this class distances of 10 and 10-20 m intervals are 
suggested between heading bench and bench-invert 
arch, respectively. At every advance stage, heading was 
excavated 1.5 m whereas bench and invert advance rates 
were 3 m. There are 25 excavation and advance stages 
modeled. At the first 20 stage, tunnel is advanced 31.5 m 
at the heading. At the later stages, bench and invert were 
advanced simulataneously. invert excavation was started 
12 m behind the bench. At the final stage of the modeling, 
heading, bench and invert advances were 36, 15, and 6 
m respectively. Stability conditions of the tunnel were 
examined by looking at principal stress, total displacement, 
and failed zone distributions.

By means of numerical modeling, change in the conditions 
of a tunnel such as weak zones, faults etc. could be 
modeled and possible outcomes can be foreseen and 
examined. Therefore, the best alternative application can be 
determined and applied.
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Çizelge 1. Model boyutları

Şekil 1. Modelin yükleme koşulları

1 GİRİŞ

Tünellerin içinde açıldığı kaya/zemin özellikleri çok değişkendir. 
Bu değişkenlik ve tünel geometrilerinin karmaşıklığı nedeniyle 
teorik yaklaşımlar kullanılarak hesaplamaların yapılması 
neredeyse imkansızdır. Farklı dayanım, yapısal özellik ve 
yükleme koşullarının tam olarak teorik yaklaşımlarda dikkate 
alınması imkansızdır.

Destekleme açısından tünelde yapılan işlemler 3 ana başlık 
altında toplanabilir: i) kazı sırasında ii) kazı yapıldıktan sonra 
kısa dönemli ve iii) tünel ömrü boyunca duraylılığı sağlayacak 
destekleme stratejisi. Tünelin her 3 aşamada da duraylı olarak 
kalabilmesi için mutlaka kaya/zemin ve tahkimat arasındaki 
etkileşimin doğru şekilde anlaşılmış olması gereklidir. Doğru 
tahkimat uygulayabilmenin en  önemli önkoşulu tünel 
çevresinde bulunan malzemenin deformasyona bağlı olarak 
nasıl davrandığının ve buna bağlı olarak tünel çevresinde 
oluşan basınç dağılımının nasıl olduğunun bilinmesidir. Tünel 
çevresinde oluşan deformasyonların kontrol edilmesi sayesinde 
aşırı yüklemenin oluşmasından kaçınılarak en ekonomik 
tahkimat sisteminin uygulanması hedeflenmektedir. 

Teorik yöntemlerin yetersiz kalması nedeniyle tünelcilik 
faaliyetlerinin sayısal modelleme yardımıyla incelenmesi 
konusunda oldukça önemli mesafeler katedilmiştir. Günümüz 
dünyasında bir tünel tasarımcısı veya uygulamacı mühendisin 
doğru karar verebilmesi için sayısal modelleme çok önemli ve 
vazgeçilemez bir unsur haline gelmiştir. Özellikle bilgisayar 
kapasite ve hızlarının artmasına paralel olarak sayısal 
modelleme ve benzetişim uygulamalarının gelecekte çok daha 
fazla kullanılacağı kesindir.

Bu çalışma, B3 destek sınıfında açılan bir tünel örneği üzerinde 
tünelcilik sektöründe sayısal modelleme ile yapılabilecek 
işlemler hakkında temel bir bilgi vermek üzere yapılmıştır. 
Model farklı aşamalarda çalıştırıldıktan sonra istenirse tüm 
sonuçlar kaydedilebilir. Bu kayıt dosyasında modelin çalıştırılan 
aşaması ile ilgili her türlü bilgi bulunmaktadır. Tünelin her 
aşamasında istenen her nokta veya bölgede nasıl bir değişikliğin 
olduğu sayısal model sonuçları içerisinden kolaylıkla süzülerek 
değerlendirilebilmektedir. Örneğin bir bulon veya beton kaplama 
üzerine tünel ilerlemesine bağlı olarak gelen yüklerin nasıl 
değişmekte olduğu rahatlıkla belirlenebilir.  Ayrıca yükleme 
koşullarındaki değişmeye paralel olarak nasıl deforme oldukları 
ve duraylı olup olmadıkları kontrol edilebilir.  Kısaca söylemek 
gerekirse, sayısal modelleme ile  model doğru oluşturulur ve 
çevre koşulları doğru olarak temsil edilebilirse, tünel ile ilgili 
neredeyse her türlü ayrıntı belirlenebilir. Farklı senaryoların 
ayrı ayrı incelenmesi sayesinde en uygun çözümün bulunması 
ve uygulanması mümkün olabilmektedir.

2 SAYISAL MODELLEME HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sayısal modelleme çalışmalarında çözüm süresini etkileyen 
en büyük etken, modeli oluşturan eleman sayısıdır. Bu 
çalışmada çözüm süresini kabul edilebilir sınırlar içinde 
tutmak için tünel çevresinde belirli kalınlıktaki bölge daha 
sık elemanlardan oluşturulmuş, geri kalan kısımda daha büyük 
elemanlar kullanılmıştır. Buna ek olarak, tünel üzerindeki 
tüm formasyonların modellenmesi yerine belirli bir kısmı 
modellenmiş, fiziksel olarak modele dahil edilmeyen bu 

formasyonların yarattığı etki, modelin üst sınırından düşey 
gerilme olarak uygulanmıştır (Şekil 1). Örnek tünelin  açılacağı 
bölgelerde önemli bir tektonik etki görülmediği varsayılarak 
yüklerin yerçekimi etkisiyle oluşacağı kabul edilmiştir. Buna göre 
3 birim düşey gerilmeye 1 birim yanal gerilme karşılık geldiği 
varsayılmıştır. Model geometrisine ilişkin bilgiler Çizelge 1’de 
verilmiştir. Burada dikkate alınmamış olmasına rağmen sayısal 
modelleme ile tektonik zonları da içeren her türlü yapının 
modele dahil edilebileceğini hatırlatmak doğru olacaktır.

2.1 Modellemede Kullanılan Kaya Kütlesi Özellikleri

Tünelin konsolide olmuş kumtaşı-silttaşı-kiltaşı ardalanması 
içerisinde açıldığı kabul edilmiştir. Modelleme çalışmasının 
bu aşamasında, kaya kütlesinin homojen olduğu varsayılmıştır. 
İstenirse belirli ölçüde kaya kütlesi süreksizlik özellikleri 
de modele dahil edilebilir. Modellemede ayrıca su koşulları 
dikkate alınmamıştır. Yine, istenirse su koşulları da arazide 
gözlemlendiği şekilde modele eklenebilir.

Kazı çözümlerinden önce, tüm modellerin arazi gerilmelerine 
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu işlem sonrasında 
tünel açılmadan önce kaya içerisinde var olan gerilme 
koşulları oluşturulmuştur. Uygulanan kuvvetler ve yer 
çekimi etkisi ile denge haline gelen model Şekil 2’de yer 
almaktadır. Şekil incelendiğinde tünel açımı öncesi yükleme 
koşullarının doğru olarak oluşturulduğu görülmektedir. 
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Şekil 3. B3 (taban kemerli) tip tünel çözümlerinin kazı aşamaları

Şekil 2. Tünel modelinin denge hali

Birim hacim ağırlığı 22 kN/m3 olan kaya kütlesi için 110 m 
derinlikteki model tabanındaki düşey gerilme yaklaşık 2.45 MPa 
(σzz = h x Ү = 110 x 0.022 = 2.42 MPa) olarak hesaplanmaktadır. 
Şekil 2’deki değerler, “Pascal (Pa)” cinsinden verimektedir.

3 B3 DESTEK TİPİ VE TABAN KEMERLİ TÜNEL

B3 tüneli için önerilen destek tipinde üst yarı ve alt yarı kazısı 
arasında 10 m; alt yarı ile taban kazısı arasında 10 – 20 m 
mesafe olması önerilmektedir.  Her aşamada üst yarı kazısı 1,5 
m, alt yarı ve taban kazısı ise 3 m ilerlemektedir. Çalışmaya 
konu olan modelde toplam 25 aşama bulunmaktadır (Şekil 3). 
İlk 20 aşamada sadece üst yarıda 31,5 m ilerleme yapılmıştır. 
Daha sonraki aşamalarda alt yarı kazısı başlamış ve model üst 
yarı kazısı ile eş zamanlı olarak ilerletilmiştir. Taban kazısı, alt 
yarı 12 m ilerdeyken başlamıştır. Modelin son halinde üst yarı 
36 m, alt yarı 15 m, taban kazısı ise 6 m ilerletilmiştir. Şekil 
3’de gösterilen her kutucuk bir kazı aşamasına karşılık gelmekte 
olup her bir kutucuk için model koşturulmuştur. Bir sonraki 
aşama, aynen tünel ilerlemesinde olduğu gibi, önceki aşamadan 
elde edilen veriler baz alınarak çalıştırılmıştır.

Şekil 4’te, oluşturulan 3B modelin tünel eksenine dik yönde 
alınan kesiti görülmektedir

3.1 Destek Elemanları

B3 tüneli için önerilen destek tipinde 28 mm çapında 6 m 
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Şekil 4. B3 destek  tipi (taban kemerli) tünel model kesiti

Şekil 5. Destek elemanları

uzunluğunda şaşırtmalı bulonlama uygulanmaktadır. Bulonlara 
ek olarak 20 cm püskürtme beton ve çelik hasırlama da 
yapılmaktadır (Şekil 5). Tüm destek tipi elemanları, projede 
olduğu gibi modellenmiş ve çözümler, uygulama sıralarına 
uygun bir şekilde yapılmıştır.

Sayısal modelleme mantığı ve nasıl kullanılabileceğinin 
daha iyi anlaşılabilmesi açısında tünelin modellenen kısmı 
boyunca her aşamada nasıl değişikliklerin olduğu  özet halinde 
verilmektedir. 

Şekil 6’da 25 aşamada yapılan modelleme işleminin daha iyi 
canlandırılabilmesi için, bu aşamaların bir kısmı görsel olarak 
sunulmaktadır. Bu şekil bir animasyon biçiminde gösterilince 
kazının nasıl yapıldığı çok net bir biçimde algılanabilmektedir.

4 MODELLEME SONUÇLARI

4.1 Modelleme ve Sonuçların Genel Olarak Değerlendirilmesi

Sayısal modelleme sonucunda iksalar,  püskürtme beton ve 
bulon gibi destek elemanlarının üzerine etkiyen kuvvetler ve 
bu kuvvetlerin yarattığı gerilme değerleri saptanmaktadır. Buna 
ek olarak tünel çevresindeki kayacın yenilme bölgeleri, oluşan 
asal gerilmeler ve toplam yer değiştirme gibi duraylılığın 
incelenmesi için son derece önemli ipuçları veren bilgiler 
alınmaktadır. 

Şekil 7, 8 ve 9’da modellemenin değişik aşamalarında elde edilen 
sonuçlar sırasıyla sunulmaktadır. Şekil 7’de bulon ve iksalar 
üzerine gelen yükler verilmektedir. Bulonlar üzerine gelen çekme 
yükleri ve iksalar üzerine gelen eğilme momentlerinin tüm 
elemanlar üzerinde hangi düzeyde olduğu ve ilerlemeye bağlı 
olarak nasıl değiştiği net bir biçimde elde edilebilmektedir. 

Şekil 8 incelendiğinde tünel ilerlemesi sırasında tünelin ayna, 
tavan, taban ve yan duvarları çevresinde nasıl bir basınç 
dağılımının olduğu ve buna bağlı olarak yenilme bölgeleri 
oluştuğu anlaşılabilmektedir. Bu şekiller sırası ile takip 
edildiğinde farklı bölgelerin kazılması ve tahkim edilmesi 
sırasında çevre kayaçta nasıl bir değişim olduğu net bir biçimde 
görülmektedir. Özellikle taban kazısı sırasında aynada oluşan 
basınç dağılımın büyük oranda etkilenmekte olduğu dikkate 
değer bulunmuştur.

Şekil 9’da ise tünel çevresinde oluşan toplam yerdeğiştirmenin 
ilerlemeye bağlı olarak nasıl değişmekte olduğu 
görselleştirilmektedir.

4.2 Modelleme ile İlgili Bazı Sonuçların Ayrıntılı Olarak 
Değerlendirilmesi

Bu çalışma sonunda bulonlar üzerine etkiyen en yüksek kuvvet 
67.06 kN olarak belirlenmiştir (Şekil 10). Yarıçapı 28 mm olan 
bulonlara etkiyen bu kuvvetler, yaklaşık 109 MPa gerilme 
oluşturmaktadır. Tünelin omuz kısmındaki bulonlara etkiyen 
kuvvetlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca kullanılan 
I-140 iksaların üzerindeki X yönünde eğilme momentleri artı ve 
eksi eksende beklendiği gibi çıkmıştır. 

Modelleme sonuçlarında yenilme bölgeleri (Şekil 11) ve toplam 
yer değiştirme dağılımlarına (Şekil 12) bakılarak, duraylılık 
koşulları incelenmiştir.

Model sonuçlarına göre, tünel tavanında (püskürtme beton 
üzerinde) yaklaşık 4,5 cm deformasyon oluşmaktadır (Şekil 13).
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Şekil 6. Modellenen kazı aşamalarının isometrik olarak gösterimi (25 kazı aşaması atlamalı olarak gösterilmiştir)
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Şekil 7. Modellenen kazı aşamalarında bulon ve iksalar üzerindeki yükleme koşullarının gösterimi (25 kazı aşaması atlamalı olarak gösterilmiştir)
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Şekil 8. Modellenen kazı aşamalarında tünel çevresinde oluşan yenilme bölgelerinin değişimi
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Şekil 9. Modellenen kazı aşamalarında tünel çevresinde oluşan toplam yerdeğiştirme kontürleri (25 kazı aşaması atlamalı olarak gösterilmiştir) 
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Şekil 10. Bulonlar üzerindeki kuvvetler ve gerilmeler ile iksalar üzerindeki eğilme momenti (Mx)

Şekil 11. Tünel çevresindeki yenilme durumları
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Şekil 12. Tünel çevresindeki toplam yer değiştirmeler

Şekil 13. Tünel çevresi ve püskürtme beton üzerinde düşey yönde oluşan yer değiştirmeler

5 SONUÇLAR

Modelleme çalışmaları B3 destek tipi taban kemerli bir tünel 
projesinde önerilen tüm aşamaları ve geometrileri içerecek şekilde 
yapılmıştır. Hazırlanmış mevcut model üzerinde bazı değişiklikler 
yapılarak, süreksizlik veya tabakalanma gibi özellikler modele dahil 
edilerek sonuçların nasıl değiştiği belirlenebilecektir.

Mevcut modellemenin sonuçları dikkate alındığında 28 mm bulonlar 
yerine 26 mm bulonların kullanılması mümkün görülmektedir. 
Ayrıca, deformasyon değerleri yüksek olmadığından I-140 yerine 
I-120 kullanılmasının yeterli olacağı anlaşılmaktadır.

B3 destek tipleri için önerilen püskürtme beton kalınlıklarının 
uygun olduğu ve bu konuda bir değişiklik yapılmasının gerekli 
olmadığı düşünülmektedir. 

Tünel açımı sırasında süreksizlik yönelimleri sürekli olarak dikkatle 
incelenmeli ve bu tür risklerin yüksek olduğu bölgeler belirlenerek 
bu kısımdaki bulonların konumları uygun şekilde ayarlanmalı 
gerekirse bulon aralıkları sıklaştırılmalıdır.

Kaya kütlesi ve süreksizlikler ile ilgili ayrıntılar modele dahil 
edilebilmektedir. Bununla birlikte, tünelin herhangi bir ezik veya 
zayıf zondan geçmesi durumu da incelenebilecektir. 

Sayısal modellerden elde edilen sonuçlarının tünel açımı sırasında 
yapılacak olan yerinde deformasyon ölçümleri ile doğrulanması 

gerekmektedir. Araziden elde edilecek veriler sonrasında geri analiz 
(back-analysis) yapılarak tam anlamıyla güvenilir bir model elde 
edilmelidir. Modelin doğrulanmasından sonra bu model üzerinde 
her türlü parametrik analiz güvenilir bir şekilde yapılabilecektir. 
Diğer bir ifade ile zemin yapısında herhangi bir değişiklik, ezik zon, 
fay zonu vb. ile karşılaşılması durumunda tünelin nasıl etkileneceği 
etkin bir şekilde belirlenebilecektir. Dolayısıyla farklı çözüm ve 
uygulama seçenekleri modeller üzerinde denenerek en iyi çözüm 
seçilebilecektir.

Bu çalışmada konu edilen tünelde Yeni Avusturya Tünel Açma 
Yöntemi (NATM) felsefesi kullanıldığı Kabul edilmiştir. NATM’in 
temel mantığı tünel tasarımını tünel açımı sırasında her aşamada 
yeniden değerlendirmektir. Diğer bir ifadeyle ilerlerken tasarımı yap 
ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla tünel açımı sırasında tünel duraylılığının 
en önemli göstergesi olarak deformasyonların dikkatlice ölçülerek 
tahkimat ve kazı stratejisinde değişiklikler yapılmak zorundadır. 
Tünel açılırken ayna koşulları mutlaka dikkatle incelenmeli ve 
sistematik biçimde raporlanmalıdır. Koşullarda farklılık görüldüğü 
anda hemen kazı ve destek sınıfı değiştirilmelidir. Bu çalışmada 
verilen öneriler genel anlamda değerlendirilmeli, ayna koşulları ve 
deformasyon ölçüm sonuçları ile birlikte analiz edilmelidir.

KAYNAKLAR

Önorm, B., 2203-1:Underground Works. Part 1: Cyclic Driving. Works 
contract, Issue 2001-12-01. 
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K ırmızı, Yeşil, Mavi ve Altın olmak üzere 
dört hattan oluşacak ve 37 adet 
istasyona sahip olacak olan Doha 

Metrosu, şehir merkezinde ve etrafında ulaşımı 
kolaylaştıracak bir proje olarak sunuluyor. 

2019 yılında işletmeye alınmasının ardından 
trafiksiz bir ulaşım imkanı sunacak olan 
metro sistemiyle başkentin birçok bölgesine 
ulaşabilecek. Örneğin Msheireb ile Katar 
Üniversitesi arası araba yolculuğu yaklaşık 
olarak 28 dakika sürmekteyken Doha Metrosu 
ile bu ulaşım 10 dakika daha az sürede 
sağlanacak ve toplamda 1,9 kg sera gazı 
salınımı ise önlenmiş olacak. 

Doha şehrinin büyümesi ile Doha Metrosu’nun 
da büyümesi bekleniyor. Bahsi geçen metro 
hattı iki aşamada işletmeye alınacak. İlk aşama 
2019 yılında tamamlanacak olup, Kırmızı, 
Altın ve Yeşil hatları içerecek ve toplamda 
37 istasyon ve 75 kilometre uzunluğa sahip 
olacak. Gelecek projeler ise uzatma hatlarını 
içerecek (Mavi Hat) toplamda 60 adet ek 
istasyona ve 130 kilometre uzunluğa sahip 
olacak. Msheireb İstasyonu projenin ilk 
aşamanın kalbi olarak tasarlanmış durumda. 
Kırmızı, Altın ve Yeşil hatları tek bir istasyonda 
buluşturacak bir tasarım ile düzenlenmiş. 
Dünya çapında bir metro istasyonu olan bu 
istasyon en ileri teknolojik sistemlere sahip. 

Doha Metro Hattı’nın büyük bir kısmı yeraltında 
inşa edildiğinden tünel açma makineleri 
kullanılmakta ve şehir sakinlerinin bu 
çalışmalardan etkilenmemesi sağlanmaktadır. 
Doha Metro Hattı’nın şehir yaşamına ve 
bireylere katacağı özellikler ise kolaylık, 
güvenlik ve sürdürülebilir ulaşım olarak 
gösterilebilir.

Yeşil Hat Üzerinde İki TBM’in Kazıyı 
Tamamlaması Kutlandı

Katar Raylı Sistemler ülkenin raylı sistem 
şebekesinin gelişmesi için projeler 
geliştirmekte olup, Yeşil Hat üzerinde kazı 
çalışmalarını tamamlayan iki TBM için bir 
kutlama töreni düzenledi. Bu çifte başarı Doha 
Metro Projesi Yeşil Hat için oldukça önemli 
bir adım olarak görülüyor. Yeşil Hat; şehrin 
doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. 
Doğuda Al Mansoura İstasyonun’dan başlayıp, 
batıda Al Riffa İstasyonu ile son bulmaktadır. 
Eğitim Şehri’nden (Educational City) de geçen 
bu hat aynı zamanda “Eğitim Hattı” olarak 
da anılmaktadır. Hat üzerinde toplamda 11 
adet istasyon bulunmakta olup, Eğitim Şehri 
dışında önemli duraklar ise Hamad Hastanesi, 
Al Shaqab ve şu an inşaat aşamasında olan 
Katar Ulusal Kütüphanesi olarak gösterilebilir.

Al Rayyan ve Al Gharrafa isimli tünel açma 
makineleri Msheireb İstasyonu’ndaki 
son noktaya ulaşmadan önce dört defa 
istasyonlarda bakım ve onarım işlemleri için 
durdurulmuşlardı. Bu TBM’ler; projenin ilk 
etabında kullanılan 21 adet makineden sadece 
iki tanesiydi. Katar ise tek bir projede en çok 
tünel açma makinesi çalıştıran ülke olarak 
Guiness Dünya Rekorları Kitabı’na girmiştir. 

Katar Raylı Sistemler Proje Koordinatörü 
Jassim Al Ansari elde ettikleri başarı hakkında 
“Al Rayyan ve Al Gharrafa isimli TBM’lerin 
kazı çalışmalarını tamamlamasından 
oldukça mutluyuz. Kazının planlanan sürede 
tamamlanması bundan sonra yapılacak işleri 
de aksatmayacaktır. Bu çalışma disiplini 
bizim projelere yaklaşımımızı göstermektedir. 
Bugüne kadar 33 km tünelcilik faaliyetinin 
30 kilometresini tamamlamış bulunmaktayız. 
Bu sonucun 18 aydan kısa bir sürede 
gerçekleştirilmiş olmasından dolayı bizim 
için oldukça başarılı bir sonuç” sözlerini dile 
getirdi.

Tünelcilik faaliyetlerine, geçtiğimiz Eylül 
ayında başlayan Al Rayyan ve Al Gharrafa 
isimli TBM’ler kazı için ayrılmış bölümlerini 
tamamladılar ve tünellerden çıkartıldılar. 
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Doha Metro Projesi Yeşil hat 

Doha Metro will be built over two phases: the first phase will see the Red, 
Gold, and Green lines opening in 2019, with 37 stations and 75 kilometres 
of revenue lines. The future phases involve the introduction of an additional 
line (Blue) and the expansion of the existing ones, with more than 60 
additional stations and more than 130 kilometres of additional revenue lines.

Doha Metro Project Green Line
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İstasyonu’nda tamamlayacak ve geriye kalan 
TBM’ler kazı çalışmalarını Leatooriya isimli 
makinenin ardından sırayla sonlandıracak.

Çalışmaların başlamasından itibaren 
TBM’ler oldukça uzun bir süreçten geçtiler. 
İlk olarak Herrenknecht’in Berlin’de bulunan 
deposundan yolculuğa başlayan tünel açma 

Şu an sökümü yapılan makineler Alman 
TBM üreticisi Herrenknecht’in Doha’daki 
ofisine ulaştırılacak ve parçaların geri 
dönüşümü veya satışı gerçekleştirilecek. 
Yeşil Hat üzerindeki diğer 4 adet TBM ise 
kazı çalışmalarını Nisan ayının başı itibarı 
ile tamamlayacak. Sıradaki TBM ise Şubat’ın 
son haftası kazı çalışmalarını Eğitim Şehri 

makineleri son olarak Al Messila şantiye 
alanında söküm işlemine alındılar. QR 
Lojistik ekibi makineleri Doha Limanı’na 
varmasından itibaren bütün işlemleri takip 
ederek çalışmalarını Katar sakinlerini en az 
rahatsız edecek düzeyde tasarladılar. Trafik 
akışının bozulmaması için taşıma işlemleri 
gece saat 1 ile 3 arasında yapıldı. Limandaki 
indirme ve şantiye alanındaki yerleştirme 
planları ise TBM’lerin varışından önce 
projelendirilmişti.

Projede Tünelcilik Derneği Üyesi Mühendisler 
Görev Aldı

Porr-HBK-Saudi Binladin Group oratklığı 
tarafından yüklenilen Yeşil Hat’ta Tünelcilik 
Derneği üyesi olan Sertaç Tokcan, Murat 
Karaçay ve Ömer Özkök TBM müdürleri 
olarak görev aldılar. 

Toplamda 33 km tünel uzunluğuna sahip olan 
Yeşil Hat kapsamında 6 istasyon, 2 nakliye 
şaftı, 6 havalandırma şaftı, kaçış şaftları ve 
36 adet bağlantı tüneli bulunuyor.

EPB TBM’lerin kazı çapı 7,1 m ve TBM 
uzunlukları “gantry” dahil olmak üzere 110 
metre. Hat boyunca şehrin altından giden 
metro tünelleri birçok yol ve yapının da 
altından geçmekte. Bunun yanı sıra denize 
yakın dolgu bölgelerde de ilerlemeler ve 
dönüşler gerçekleştirildi. 
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Şantiye kurulumuna Nisan 2014 de başlayan 
ortaklık ilk TBM kazısına Kasım 2014 
tarihinde başladı. Aralık 2015 tarihinde ise 
TBM’lerin kazıları tamamlandı. 

Türk Ekibin Kilit Rolü

Projede Tünelcilik Derneği üyesi 3 adet 
Türk TBM müdürü Sertaç Tokcan, Ömer 
Özkök ve Murat Karaçay ile birlikte 1 adet 
Türk makine müdürü Yaşar Yertutan, 2 adet 
Türk TBM amiri Tarık Söylemez ve Murat 

Söylemez, 1 adet Türk kıdemli vardiya 
mühendisi Gökhan Karayılan görev almıştır. 
Bununla birlikte çeşitli mekanik, elektrik, 
PLC, konveyör bant bölümlerinde yine 
Türk personel kilit noktalarda tecrübesini 
kullanarak insiyatif almıştır. Türk ekibi aynı 
zamanda 6 TBM’de görev yapan çoğunluğu 
Hint, Pakistanlı ve Bangladeşlilerden 
oluşan 250 kişilik tünel ekibinin eğitilmesi 
ve yönetilmesi işini de kısa bir sürede 
başarıyla tamamlamıştır.

Doha; bulunduğu jeolojik konum itibari 
ile yer yer karstik boşlukların yeraltı su 
kanallarının olduğu deniz seviyesinde 
genellikle kireçtaşı, kiltaşı, midra şeyl-
simsima kireçtaşı litolojisine sahip Rus 
Formasyonu’ndan oluşmakta. 

Kesici kafaya yapışan ve kazıyı zorlaştıran 
kilin varlığı, yüksek su geliri ile karşılaşılması 
karstik boşluklara rastlanılması gibi çeşitli 
jeolojik zorluklar proje ekibini zorlamıştır. 
Kazılar önceden tasarımlandırılmış ilerleme 
parametrelerine uygun olarak ortalama 1 
bar’lık makine basıncı ile ilerlemiştir. Tüm 
TBM’ler kazı aynasını gösteren özel bir 
program olan “beam” sistemi ile donatılmıştır. 
Bu özel program sayesinde kazı aynasının 
20 m kadar ilerisi renk kodları ile sembolize 
edilerek litolojideki sert-yumuşak-sulu zemin 
veya kaya ya da karstik boşlukların varlığı 
tespit edilmiş, gerekli önlemler alınmış ve 
ilerleme parametreleri bu bilgilere göre 
belirlenmiştir. 

Bu süreçte elde edilen en iyi günlük 
ilerleme 56 m/gün (35 ring/gün) olmuştur. 
Projede görev alan 6 adet TBM haftada 110 
ringin üzerinde bir ilerleme performansı 
göstererek proje hedefi olan 20 m/gün’ü 
geçerek ortalama 25 m/gün ile istikrarlı ve 
çok başarılı performans ortaya koymuştur. 
Bu rakamlar Türk ekibin önderliğinde 6 TBM 
ile ayda ortalama 1 km tünel ilerlemesi 
yapıldığı anlamına gelmektedir. 
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Nevsehir castle and vicinity urban transformation 
project was tendered from Nevsehir Municipality and 
granted to housing development administration (TOKI). 
Within the project, new long passage tunnels and life 
galleries are found.

UndergroUnd City FoUnd in CappadoCia 

Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen Nevşehir 
Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulaması sırasında 

ortaya çıkan yeraltı şehrinde yeni uzun geçiş tünellerine ve yaşam 
galerilerine ulaşıldı. 

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, “Burası diğer yeraltı şehirleri 
gibi insanların belli bir süre saklandığı değil, sürekli yaşadıkları gerçek 
bir yeraltı şehri konumunda. Dünya tarihi açısından da çok önemli 
bilgi ve bulgulara ulaşacağımıza kesin gözüyle bakıyoruz. Nevşehir’in 
tarihini 5 bin yıl öteye taşıyacak bu alandaki ilk bulgular bizi Hititler 
dönemine kadar götürüyor. Çalışmalar neticelendiğinde Kapadokya’nın 
tarihi yeniden yazılacaktır” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, halen devam eden kazı çalışmaları 
sırasında edinilen ilk bilgilerin paylaşılmasıyla farklı ülkelerden birçok 
araştırmacının bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu, Kapadokya 
bölgesinin tarih başlangıcına ışık tutacak bilgilere bu yeraltı yerleşimi 
sayesinde ulaşılacağını söyledi.

Turizme kazandırılmış bilinen diğer yeraltı şehirlerinin geçmiş dönemlerde 
insanların tehlike anında kısa süreli sığındıkları yerler olduğuna işaret 
eden Ünver, “Ancak burası insanların yaşamlarını sürdürdükleri gerçek bir 
yeraltı şehri. Ayrıca diğer yeraltı şehirlerinde hiç karşılaşmadığımız uzun 
tüneller ve geçmişte insanların yıllarca hayatını sürdürdüğü tespit edilen 
yeni yaşam odalarıyla ilk kez karşılaşıyoruz” dedi.

Yaşam Alanlarını Bağlayan Uzun Tüneller

Kazı çalışmaları sırasında 5 bin yıllık bulguların ortaya çıkartıldığını 
aktaran Ünver, şöyle devam etti: “Çok önemli bulgulara, yeni uzun 
tünellere ve insanların topluca yaşadığı alanlara ulaştık. İçerisinde 
bezirhaneler, şapel ve insanların yeraltı şehrindeki farklı yaşam alanlarına 
eriştiği tünellere ulaşıldı. Burası diğer yeraltı şehirleri gibi insanların 
belli bir süre saklandığı değil, sürekli yaşadıkları gerçek bir yeraltı şehri 

KapadoKya’da Bulunan Son yeraltı Şehri
konumunda. Dünya tarihi açısından da çok önemli bilgi ve bulgulara 
ulaşacağımıza kesin gözüyle bakıyoruz. Türkiye ve dünya tarihi adına 
önemli bir süreçte ilerliyoruz. Nevşehir’in tarihini 5 bin yıl öteye 
taşıyacak bu alandaki ilk bulgular bizi Hititler Dönemi’ne kadar götürüyor. 
Çalışmalar neticelendiğinde Kapadokya’nın tarihi yeniden yazılacaktır”

Ünver, çalışmalar tamamlandığında dünyanın en büyük antik parkının 
da ziyarete açılmış olacağını belirterek, “İnsanlar buradaki medeniyeti 
yakından tanıma imkanı bulacaklar, tarihsel yolculuk yapacaklar. 
Kapadokya’da insan yaşamlarının temelini öğrenmemizi sağlayacak 
heyecan verici bir çalışmaya ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde yapılıyor

Yürütülen kazı ve temizleme çalışmalarının ilk etabının 2017 yılında 
ziyarete açılacağını öngördüklerini dile getiren arkeolog Semih 
İstanbulluoğlu ise çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde 
devam ettiğini aktardı.

Kapadokya’da geçmiş dönemlerde yaşam sürmüş medeniyetler hakkında 
net bilgilere erişilebilecek kazı çalışmalarında ilginç malzemeler 
bulduklarını aktaran İstanbulluoğlu, “Hitit öncesi döneme dayandığı 
yönünde öngörülerimiz var, bilimsel çalışmaların laboratuvar ortamlarından 
tamamlanmasının ardından daha net bilgilere ulaşabileceğiz. Kazı 
çalışmalarında tarihsel sürecini henüz tespit edemediğimiz lüle taşından 
yapılan pipolar gibi ilginç eşyalar bulduk. Bunlar insanlık tarihi açısından 
elimize net veriler sunabilir” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: www.hurriyet.com.tr
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An ApplicAtion of RMQR clAssificAtion systeM 
to Rock-suppoRt Design foR unDeRgRounD 
cAveRns AnD tunnels 

1 INTRODUCTION

Over the last seven decades, a large number of engineering rock 
mass classifications has been proposed. The common purpose 
of these systems was to quantify rock mass characteristics 
previously based on qualitative geological descriptions. These 
systems (i.e. RSR (Wickham et al. 1974); RMR (Bieniwaski, 1973, 
1989); Q (Barton et al. 1974; Barton and Grimstad, 1994) were 
originally developed for assisting with the rock engineering 
design of tunnels. In 1995, based on the descriptive rock 
classification of Terzaghi (1946), an index called the Geological 
Strength Index (GSI) was developed (Hoek et al. 1995) and then 
modified (Hoek and Brown 1997; Hoek 1999) over the years. 
The originators of the GSI pointed out that it is an index of rock 
mass characterization to be used by the Hoek–Brown criterion. 
However, many available rock classification systems have some 
repetitions of some rock fracture parameters, such as RQD and 
discontinuity spacing, resulting in the doubling of the influence 
of the spacing of discontinuities on the final rating. In addition, 
although the effect of water, particularly on clay-bearing rocks, 
plays an important role in decreasing their strength (Aydan 2003), 
this effect is not adequately considered in the existing rock mass 
classification systems. 

ÖZET
Yazarlar, Kaya Kütle Kalitesi Puanlaması (RMQR) adı verilen 
yeni bir kaya kütlesi sınıflama sistemini önermişlerdir. Bu 
sınıflama sistemi, kaya kütlesini nicel olarak tanımlamakta 
ve kaya malzemesinin jeomekanik özellikleriyle birlikte 
kullanılarak kaya kütlelerinin jeomekanik özellikleri 
tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada, yer altı açıklıkları 
için destek sistemlerinin tasarımına yönelik amaçlarla 
RMQR’ın uygulanması sunulmuştur. Kaya kütlelerindeki 
yer altı açıklıklarında karşılaşılan duraysızlık türleri 
dikkate alınarak, RMQR değeri ile ilişkili olarak yer altı 
açıklıklarında destek sistemlerinin tasarımı için bazı 
öneriler yapılmıştır. Ayrıca destek sistemi elemanlarının 
boyutları ve RMQR arasında çeşitli görgül ilişkiler 
geliştirilmiş ve bazı tipik kaya kütlesi koşulları için yer altı 
açıklıklarının türleriyle ilgili destek sistemleri önerilmiştir.   

YeRAltı BoşluKlARı ve tünelleR İçİn RQMR SınıflAMA 
SİSteMİnİn KAYA DeSteK tASARıMınA uYgulAnMASı
Ö. AydAn

Tokai UniversiTy,  
ocean research InsTiTUTe, 
shizUoka, Japan

r. UlUsay

haceTTepe UniversiTy,  
DepT. of GeoloGical enGineerinG, BeyTepe,  
ankara, TUrkey

aBsTracT
the authors have recently proposed a new rock classification 
named as Rock Mass Quality Rating (RMQR). this rock 
classification quantifies the state of rock mass and possible geo-
mechanical properties of rock masses can be estimated using 
this classification system together with intrinsic geo-mechanical 
properties of intact rock. ın this study, an application of the RMQR 
to the design of support systems for underground openings is 
presented. Some proposals for the design of support system 
of underground openings are made by considering the type of 
instability modes in relation to the RMQR value of rock masses. 
Some empirical relations are established between RMQR and 
dimensions of the elements of support systems, and support 
systems for some typical rock mass conditions are proposed in 
relation to the type of underground openings. 

The determination of geomechanical (i.e. , strength and 
deformability) properties of rock masses is one of the integral 
parts of rock engineering design. By considering the scale 
effect for rock masses, which include both intact rock and 
discontinuities, laboratory testing on rock masses is not always 
easy and is very cumbersome. For this reason, field tests are 
preferred. But in-situ tests to determine these parameters are 
directly time consuming, expensive, and difficult to conduct. 
Therefore, some recent attempts to relate the quantitative rock 
mass parameters such as RMR, Q, and GSI with some engineering 
properties of rock masses have been made. However, these 
parameters are used to estimate directly or indirectly rock 
mass strength and elastic modulus, except those by Aydan et 
al. (2012), who also considered other geomechanical properties, 
through some empirical relationships. As discussed by Aydan 
et al. (1997, 2012), the direct relations often fail to estimate 
rock mass properties if a great variety of rock masses are 
considered.

The authors have recently proposed a new rock classification 
named as Rock Mass Quality Rating (RMQR) (Aydan et al. 2013). 
This new rock classification quantifies the state of rock mass 
and possible geo-mechanical properties of rock masses can 

MAKALE-AN APPLİCATION OF RMQR CLASSIFICATION SYSTEM.indd   82 19.04.2016   04:03:06



83Makale – Article

Mart - Nisan 2016  .  www.tuneldergisi.com 

be estimated using this classification system together with 
intrinsic geo-mechanical properties of intact rock. In this study, 
the authors present an application of the RMQR to the design 
of support systems for underground openings. Some proposals 
for the design of support system of underground openings are 
made by considering the type of instability modes in relation 
to the RMQR value of rock masses. Several empirical relations 
are established between RMQR and dimensions of the elements 
of support systems, and support systems for some typical 
rock mass conditions are proposed in relation to the type of 
underground openings.

2 ROCK MASS QUALITY RATING

The most commonly used factors in engineering descriptions of 
rock masses are the condition and geometrical characteristics 
of discontinuities. Therefore, the parameters associated with 
discontinuities could be the discontinuity set number (DSN), 
discontinuity spacing (DS), and discontinuity condition (DC). 
The intact rock bounded by discontinuities may be subjected to 
weathering or alteration when they are exposed to atmospheric 
conditions or hydrothermal fluids through rock mass, 
respectively. The weathering of rocks results from the physical 
and/or chemical actions of atmospheric conditions and causes 
the weakening of bonds and decomposition of constituting 
minerals into clayey materials. The alteration process is due 
to percolating hydrothermal fluids in rock mass and it may 
act on rock mass in a positive or negative way. The positive 
action of the alteration may heal existing rock discontinuities 
by rewelding through the deposition of ferrous oxides, calcite, 
or siliceous filling material. On the other hand, the negative 
action of the alteration would cause the weakening of bonding 
of particles of rocks and producing clayey materials. As the 
intact rock is one of the most important parameters influencing 
the mechanical response of rock masses, weathering and/or the 
negative action of hydrothermal alteration may be accounted as 
the degradation degree (DD) of intact rock. 

Groundwater is also an important parameter affecting the 
mechanical response of rock masses. There are also cases where 
some rocks may absorb groundwater electrically or chemically, 
resulting in the drastic reduction of material properties and/or 
swelling. The rock mass quality rating system proposed herein 
incorporates important parameters of the available quantitative 
modern rock classifications. In the following subsections, first, 
the basic concepts involving each parameter and their ratings 
on the basis of knowledge gained in rock mechanics and rock 
engineering are briefly explained.

2.1. Degradation Degree

The degradation process generally causes weakening of the 
bonds between particles or grains constituting rocks and, 
physically, they cause the reduction of the strength and 
deformation modulus of intact rock. The degradation process 
also influences the joint spacing and discontinuity filling 
material in the form of clay. Therefore, in RMQR, degradation 
degree, which is considered as one of the elements of 
the joint condition parameter in some previously developed 
classifications, is taken as one of the input parameters. Table 1 

gives degradation (weathering) degrees and their ratings used 
in RMQR system. In addition, rock mass classes in RMQR and 
relations between RMQR and RMR and Q are also given.

2.2 Discontinuity Set Number 

Rock masses may contain discontinuities in different forms. 
Although it is very rare to find any rock mass without 
discontinuities in nature near the earth’s surface, there are 
some good examples of rock masses without any visible 
discontinuities. Such rock masses are observed as batholiths, 
for example, the granite of Yosemite Park in the United States. 
When unloading occurs in such batholiths due to erosion, 
sheeting joints, which are fairly persistent and are products of 
residual tensile stresses remaining from the cooling process of 
igneous intrusion, may develop in the rock mass. As a result, the 
rock mass structurally would have at least one discontinuity 
set associated with the surface shape of erosion. There may 
be some cases where rock mass is completely shattered and 
crushed. Therefore, the discontinuous nature of rock masses 
may be described through some adjectives, such as none, one 
set plus random, two sets plus random, three sets plus random, 
four sets or more, and crushed/shattered. It should be noted 
that, if the discontinuity set number is four or more, it would 
definitely imply that it was subjected to tectonic events in the 
past. Besides the visual observations on the outcrops of rock 
masses and/or borehole logs, the processing of stereographic 
projections or other techniques of measured orientation data 
of discontinuities may be used to determine the number of 
discontinuity sets as a more accurate interpretation of the 
discontinuous nature of rock masses. Table 1 gives the ratings 
of discontinuous states of rock masses.

2.3 Discontinuity Spacing 

This is one of the most commonly used rock mass characterization 
parameters in rock mechanics and rock engineering. If RQD is 
considered as an important characterization parameter, there 
are several attempts to correlate it with discontinuity set 
number and block size. The modern rock mass classifications 
(i.e. RMR) consider that the rock mass is massive when the 
discontinuity spacing is more than 2–3 m. This definition 
may not be so important when the underground openings 
have a smaller size, say, less than 8–6 m in diameter or span. 
However, when one considers the present common size of major 
underground powerhouses and storage caverns for crude oil 
and gas, the rock mass around the underground opening would 
look very blocky. Therefore, the present discontinuity spacing 
definitions are not compatible with actual circumstances and 
it needs some improvements, with consideration of the actual 
size of underground structures. To describe the representative 
discontinuity spacing, RMQR includes six categories of 
discontinuity spacing, as given in Table 1 with their ratings. As 
discontinuity spacing (S) with a unit given in meters is related 
to it in a stepwise manner, the continuous functions given at the 
top of Fig. 1a are recommended to be used. However, the other 
equation in Fig. 1a can be used provided that the discontinuity 
spacing is between 0.04 and 50 m. 
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Over the years, it became apparent that RQD was difficult 
to determine at the tunnel face, being directed to borehole 
characterization, and it was subsequently combined with the 
parameter ‘‘discontinuity spacing’’ and named ‘‘spacing density’’, 
since the two are interrelated. If this approach is used, it may 
be related to the approach proposed here, as shown in Table 1 

and illustrated in Figure 1b. As understood from Table 1, RQD 
is not sensitive to the variation of discontinuity spacing greater 
than 1 m. However, by considering that RQD is a commonly used 
parameter, particularly in borehole cores, it is also included in 
Table 1 as an alternative parameter to discontinuity spacing, 
depending on the choice of the users.
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2.4 Discontinuity Condition

The causes of the formation of discontinuities in rock masses 
are various, and the condition of discontinuities would be 
closely related to their genesis. The condition of discontinuities 
not involving tectonic events would be generally favorable 
unless they are filled with clayey material or discontinuity 
walls are subjected to weathering due to atmospheric agents 
or hydrothermal chemicals dissolved in groundwater. However, 
the tectonically induced fractures may be associated with 
relative shear displacement and they may produce slickensided 
discontinuities with a certain thickness of clayey gouge. If the 
amount of relative movement is large, a thick gouge may occur. 
Such conditions would considerably reduce the shear strength of 
discontinuities and they may be squeezed out under redistributed 
in situ stress or washed away under high groundwater pressure. 
Table 1 describes the possible discontinuity conditions and the 
ratings suggested for visual observations.

If detailed surveys on the conditions of discontinuities, which are 
very important in the design of large-scale projects are carried 
out, a more detailed rating is necessary for rock discontinuities 
besides ‘‘none’’ and ‘‘healed or intermittent’’ classes. In such cases, 
aperture, infilling and roughness properties should be described. 
The ISRM (2007) suggests ten profiles for evaluating the surface 
roughness of discontinuities. The authors designate profile 1 with 
a value of 1 to profile 10 with a value of 10 in ascending order 
for evaluating the roughness of discontinuities. Based on the 

geological descriptions of discontinuities, the rating of roughness 
may be done as suggested in Table 1.

2.5 Groundwater Condition

The effects of groundwater on rock mass are described through 
adjectives such as dry, damp, wet, dripping, flowing, and gushing. 
In addition to the effects of groundwater associated with seepage 
conditions, some rocks are quite vulnerable to the absorption of 
groundwater or desorption of natural water content. It is known 
that the strength and deformation modulus of weak rocks such 
as clay-bearing rocks decrease drastically with water content 
(i.e. , Aydan 2003; Aydan and Ulusay 2003, 2013). It is also 
reported that even such properties of hard rocks may decrease 
with saturation (i.e. Karakul and Ulusay 2013). Rocks containing 
water-absorbing minerals would have this feature and the 
geomechanical properties of the surrounding rock mass may be 
drastically reduced. Furthermore, it may also show large swelling 
problems during excavation and cyclic groundwater changes. 
Therefore, in addition to the seepage condition of groundwater 
(GWSC), the water absorption characteristics of rocks (GWAC) 
would be taken into account. The descriptions given in Tables 2 
and 3 for these two characteristics are recommended to users. 
Their ratings are determined from Table 1.

Figure 1. The relations between rating and, (a) discontinuity spacing and (b) RQD.

Figure 2. The relations between (a) RMQR and RMR, and (b) RMQR and 
Q-value based on data from Japan.
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Figure 3. Load conditions in a tunnel

2.6 Rock Mass Classes in RMQR and Comparisons with RMR and Q

The value of RMQR ranges between 0 and 100. Rock mass is 
divided into six classes and their rating ranges are given in 
Table 4. It is noted that the RMQR is intended to serve as an 
index to characterize the state of rock mass in relation to the 
intact rock. Furthermore, it is also related to the selection of the 
support system. Based on the database obtained from big projects 
performed in Japan, the authors proposed the following relations 
as also shown in Figure 2 between the most commonly used rock 
mass classification systems, RMR and Q, and the RMQR.

The value of the parameter β is 0.8 and the value of parameter A 
ranges between 90 and 100. It should be noted that the value of 
RMR is generally less than the value of RMQR. 

3 RELATIONS BETWEEN ROCK MASS PROPERTIES AND RMQR

The design of many geoengineering structures is based on the 
equivalent properties of rock masses. For this purpose, in-situ 
tests on the strength properties of rock masses are carried 
out. Since in-situ tests are expensive and time consuming, 
using the available experimental data, some empirical direct 
relations among different mechanical properties and some rock 
mass classification parameters have been proposed by various 
researchers. Most of these relations are only concerned with 
the elastic modulus and rock mass strength, except those by the 
authors. As discussed by Aydan et al. (1997), the scattering of 
experimental data and rock classification indexes is very large, 
and such approaches generally fail when intact rock itself is a 
soft rock (Aydan and Ulusay, 2013). Therefore, the properties of 
intact rock and rock mass classification indexes must be involved 
in such evaluations. The recent tendency is to obtain mass 
properties from the utilization of properties of intact rock and 
rock mass classification indexes (i.e. , Hoek and Brown 1997; Hoek 
1999; Aydan and Kawamoto 2000).

Aydan and Dalgıç (1998) proposed an empirical relation between 
RMR and rock mass strength in terms of the strength of intact rock. 
This relation was extended to other geomechanical properties of 
rock mass by Aydan and Kawamoto (2000). Recently, Aydan et al. 
(2012) and Aydan and Ulusay (2013) provided relations for six 
different mechanical properties of rock mass using the relation 
proposed by Aydan and Kawamoto (2000). Aydan et al. (2013) 
replaced RMR by RMQR, and it is given in the following form for 
any mechanical properties of rock mass in terms of those of intact 
rock:

Whereα0 and α100 are the values of the function at RMQR = 
0 and RMQR = 100 of property α and β is a constant to be 
determined by using a minimization procedure for experimental 
values of given physical or mechanical properties. The authors 
proposed some values for these empirical constants with the 
consideration of in situ experiments carried out in Japan as 
given in Table 5. When a representative value of RMQR is 
determined for a given site, the geomechanical properties of 
rock mass can be obtained using Eq. (3), together with the values 
of constants given in Table 5 and the values of intact rock for 
a desired property. The details of the application of RMQR to 
in-situ experimental result for the estimation of geo-mechanical 
properties of rock masses can be found in Aydan et al. (2013). 

4 APPLICATION OF RMQR TO ROCK SUPPORT DESIGN FOR UNDER-
GROUND OPENINGS

The design of support systems of large underground openings 
and tunnels in rock engineering is of great importance, as these 
structures are required to be stable during their service lifetime. 
Provided that the elements of support systems are resistant 
against chemical actions due to environmental conditions and 
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their long-term behavior is satisfactory, the support systems must be 
designed against anticipated load conditions. As rock masses have 
many geological discontinuities and weakness zones, the load acting 
on support systems may be due to dead weight of potential unstable 
blocks formed by rock discontinuities, which may be designated as 
structurally controlled or local instability modes and independent of 
in-situ stress state or inward displacement of rock mass due to elasto-
plastic or elasto-visco plastic behavior induced by in-situ stresses (Figs. 
3 and 4). Therefore, the main purpose of the design of support systems 
must be well established with due considerations of these situations. 

Aydan and Kawamoto (1999) developed a database system for large 
underground openings and it was named as CAVERN. This database system 

(b) In-situ stress induced instability modes 
Figure 4. Instability modes of underground openings (arranged from Aydan 1989)

was modified recently to include the RMQR classification system. It was 
renamed as UGCAVERN database system and converted to MS-ACCESS. 

environment from the previous development environment dBasePLUS 
III. The system includes parameters related to the geometry, support 
system, rock classifications, in-situ stress, geomechanical properties of 
intact rock and rock mass and measured displacements of the large 
underground openings. It has about 110 entries of worldwide large 
underground openings. The first author (Aydan et al. 1993, 1996) 
also developed two databases for tunnels through squeezing rocks 
as well as for their geo-mechanical properties named as SQTUN 
(103 entries) and SQUZROCK (771 entries), respectively and they 
were developed originally on dBasePLUS III environment. The both 
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Table 6. Support system for roof in competent discontinuous rock mass   
(S: 20-25 m; H: 40-50 m)

generally consists of rockbolts, shotcrete, steel ribs as primary support 
members and concrete lining to smoothen the airflow, to prevent 
direct seepage of ground water into tunnel and auxiliary extra safety 
measure against rock loads after the introduction of New Austrian 
Tunnelling Method. When rock mass is not competent against stress-
induced yielding, they may be lined with invert concrete liner. When 
tunnels are excavated by TBMs, rockbolts and shotcrete may be totally 
disappeared.

Using the databases mentioned above and adopting the approach 
of Aydan and Kawamoto (1999), several interrelations have been 
established for the dimensions of support members and related size 
parameters of the underground openings with the consideration of 
structurally controlled and stress induced instability modes using the 
databases mentined before. However, the interrelations could not be 
presented in this article due to lack of space. The design of support 
systems is relatively simple once the modes of structural instability, 
which may be also categorized as local instability modes by Aydan 
(1989), is defined. The procedures described by Aydan (1989, 1994) and 
Kawamoto et al. (1991) can be easily adopted for such a purpose.

As for the design of support members against stress-induced instability 
modes, the use of past experiences, analytical and numerical methods 
(i.e. Bieniawski, 1989, Barton et al. 1974; Barton and Grimstad, 1994; 
Wickham et al. 1974; Aydan 1989, 1994, Aydan et al. 1992, 1993, 
1996) using the geomechanical properties of rock mass, which may 
be obtained with the use of RMQR and intrinsic properties of 
intact rock would be necessary together with in-situ stress state 
and geometry of underground openings. The authors suggest Tables 

databases have been converted to their equivalents on MS-ACCESS 
environment. Recently, Aydan and Geniş (2010) expanded SQTUN to 
case histories of rockbursting and renamed as SQROCKBURST (146 
entries). These databases originally include RMR and Q-system as two 
rock classification systems namely, Japan Railway Classification (JRAC) 
and Japan Roadway Classification (JROC). The interrelations among 
several parameters can be explored using a programme developed in 
TrueBASIC programming language.

Large underground caverns are generally built in competent rock masses, 
which may be disrupted by discontinuities. The competency implies 
that the intrinsic rock material does not yield under induced stress 
state and the ratio of the UCS of the intact rock over the major in-situ 
stress is generally more than 4. The data for support systems for large 
underground caverns would provide the essential data and experiences 
for support design data against potential structurally controlled 
stability. The support systems for large underground openings include 
rock anchors as essential support member and rockbolts as auxiliary 
reinforcement member, shotcrete and arch concrete. It should be noted 
that the width, height and length of large underground openings are 
more than 20 m, 40 m and 100 m, respectively. 

Tunnels, which are also becoming large in recent years (width is up 
to 14 m), are relatively smaller in size (10-11 m wide, 7-9 m high) and 
long linear structures. There is rich worldwide experience in tunneling 
under diverse rock conditions. Tunnels may be excavated in various rock 
masses, which may be subjected to squeezing, rockbursting as well as 
structural failure. Even all these failure modes may be experienced in a 
single tunnel. Except new large tunnels, the support system of tunnels 
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6 and 7 for the empirical design of support systems for large 
underground openings in competent rock, and tunnels, which may 
be subjected to even stress-induced failure modes such as squeezing 
and rockbursting, respectively. Although details of that approach could 
not be described herein due to lack of space, the numbers in Tables 6 
and 7 are based on the databases mentioned above together with the 
considerations of past experiences as well as some empirical, analytical 
and numerical methods (i.e. Aydan and Kawamoto, 1999; Aydan and 
Ulusay 2013; Aydan et al. 1993, 1996, 2000; Aydan 2011; Kawamoto 
et al. 1991). Nevertheless, Tables 6 and 7 should actually be sufficient 
for the design of support system of many underground openings. 

5 CONCLUSIONS

The authors briefly described important elements of a new rock 
classification called Rock Mass Quality Rating (RMQR). Then, conceptual 
models for the design of support system for underground openings 
are explained and two empirical applications of the RMQR to the 
design of undeground openings based on the databases of the authors 
and Aydan and Kawamoto (1999) are given in Tables 6 and 7, which 
should be sufficient for many engineering applications and should act 
as guidelines. Nevertheless, the method is itself is universal and the 
basic methodology can be easily adopted for various conditions with 
the consideration of principles of rock mechanics and analytical and 
numerical tools. 
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AYASOFYA’NIN TÜNELLERİ “CEHENNEM”DE

Latest book of Dan Brown, Inferno will be in cinemas at October. 
The mystery has been solved at the underground part of 
Istanbul and Hagia Sofia. In the movie the part of Hagia Sofia 
will be organized by Goksel Gulensoy.

Hagia Sofia TunnelS are in THe movie 
of inferno

Dünyanın en çok satan roman serilerinin 
yazarı ABD’li Dan Brown’un son kitabı 
Cehennem (İnferno) ekim ayında beyaz 

perdede olacak. Öykünün kilidi İstanbul ve 
Ayasofya’nın yer altı dehlizlerinde çözülürken, 
filmde tüm dünya Ayasofya’yı araştırmacı Göksel 
Gülensoy’un çektiği ‘Ayasofya’nın Derinliklerinde’ 
belgeselinin görüntüleriyle izleyecek. 

Ayasofya’ya ilişkin araştırmaları Cehennem adlı 
kitaba da ilham kaynağı olan Gülensoy, “400 
milyon Ortodoks’un merakla beklediği filmin 
kilidini İstanbul ve Ayasofya çözüyor. 15 yıldır 
yaptığım çalışmaları bulan Dan Brown, film 
ve kitabıyla ülkemizin tanıtımına büyük katkı 
sağlayacak. Biz de çektiğimiz belgeselle bu 
tanıtıma katkıda bulunacağız” diyor.

Efsaneleşmiş Tüneller Keşfedildi

Brown’ın Cehennem’i yazarken araştırmaları 
esnasında kendisine ulaştığını anlatan Gülensoy, 
“15 yıldır Ayasofya’nın altını araştırdığım için 
beni takip ediyorlarmış. Türkiye’de gerektiği 
ilgiyi görmeyen araştırmalarım geniş bir 

ekibi olan yazarın dikkatini çekmiş. Brown bu 
sayede kitabının 20 bölümünü ve 106 sayfasını 
İstanbul’a ayırdı. Bu şehir ve barındırdığı gizemli 
tarih önemli bir esere ve filme konu oldu. 
Ayasofya için yapılan yüzlerce filme rağmen 
benim belgeselimin görüntülerimi kullanmaya 
karar vermeleri de gurur verici” dedi. 

Çektikleri belgeselde çok özel görüntülerin 
olduğunu belirten Gülensoy, “Belgeselimizde 
Ayasofya’nın altındaki su kanallarına ilk tüplü 

dalan ve tünelleri araştıran bizdik. Sayısız mimari 
harikanın yanı sıra, 800 yıllık çocuk aziz mezarları, 
kiliseyi Topkapı Sarayı’na, hatta Tekfur Sarayı’na 
bağlayan tünelleri ve Anemas Zindanları’nın 
yeraltı uzantılarını keşfettik. Ayasofya’nın altının, 
üstündekilerden çok daha heyecan verici 
olduğunu gördük. Bazı efsaneleri çürüterek yeni 
efsaneler keşfettik. Bilimden uzaklaşmadan 
efsanelerin peşinden gittik ve bulduğumuz 
gerçekler herkesi şaşırtacak” diye konuştu. 

Matematik profesörü baba ile bir müzisyen 
annenin oğlu olan Dan Brown, bilim-din odaklı 
gerilim romanlarıyla biliniyor. 2000’de yazdığı 
Melekler ve Şeytanlar ile 2003’te yazdığı Da 
Vinci’nin Şifresi filme uyarlanırken, serinin 
3. kitabı Kayıp Sembol 2009’da piyasadaydı. 
2013’te yazdığı ve ana konusu Ayasofya olan 
Cehennem’in de sinema filmi çekilirken, filmde 
yine başrolü Oscar ödüllü Tom Hanks oynuyor. 
İstanbul’da gezen roman kahramanlarının, 
Ayasofya’nın altındaki mahzen ve yer altı 
yollarında yaşadıkları, Sultanahmet Meydanı, 
Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa Heykeli, Galata 
Kulesi, Mısır Çarşısı, Eminönü Yeni Cami, İstanbul 
Boğazı okuyucuların merakını arttırıyor. 
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Brenner Base Tüneli Avusturya ile İtalya arasında bulunan bir 
demiryolu tünelidir. Innsbruck’dan Fortezza’ya kadar 55 km 
uzunluğa sahiptir. Eğer Innsbruck pas geçme (bypass) hattını 

da dahil edersek Alpler’e kadar uzanan tünel sisteminin uzunluğu 64 
kilometreye uzanıyor. 

Brenner Base Tüneli 64 km uzunluğuyla, dünyanın en uzun yeraltı 
demiryolu tüneli olarak mühendisliğin yeni öncüsü olmasının yanı 
sıra Avrupa’nın kalbinde yolcuların seyahatlerini ve nakliyenin 
ulaştırılmasını kolaylaştıracaktır. Tünel hattı Finlandiya’nın Helsinki 
şehri ile Malta’nın Valetta şehirleri arasında uzanan İskandinavya-
Akdeniz transit koridorunun kalbi konumundadır.  Avrupa Birliği, çoklu 
akslara ayrılan bu transit koridorun genişlemesini desteklemekte ve 
yüksek öncelikli işler arasında görmektedir. Bunun nedenlerinden biri 
de yük taşımacışığı trafiğinin karayolundan demiryoluna aktarımının 
sağlanacak olmasıdır.

Brenner Base Tünelleri aralarında 70 metre bulunan ve 8,1 
m genişliğinde çift tüpten oluşmaktadır. Her tüpte sadece bir 
hat olması, trafiğin tek yönlü olacağı anlamına gelmektedir. 
Tüpler her 333 metrede bağlantı tünelleri ile birbirine 
bağlanmaktadır. Bunların amacı acil durumlarda kaçış rotası 
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Brenner Base Tüneli Projesi

The Brenner Base Tunnel is a horizontal railway line 
running through the Alps; a railway line for the future. 
The Brenner Base Tunnel is the main element of the 
new Brenner railway from Munich to Verona. At 64 
km, it is the longest underground railway connection 
in the world, a pioneering work of engineering and it 
will markedly improve passenger travel and freight 
transport through the heart of Europe.

The Brenner Base Tunnel ProjecT 
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olarak kullanılabilmeleridir. Bu uygulama tüneller için belirlenen 
en yüksek güvenlik standardıdır.

Brenner Base Tüneli’nin diğer ilgi uyandıran özelliği ise bir 
uçtan öbürüne uzana keşif tünelidir. Bu tünel, ana iki tünelin 
arasında ve 12 metre altında yer almakta olup, 5 metre çapıyla 
ana tünellerden bir hayli küçük durumdadır. Keşif tünelinin 
devam etmekte olan çalışmaları kaya kütlesi hakkında bilgi 
vermekte olup, gelecekteki yapı maliyetinin ve süresinin en aza 
indirgenmesi öngörülmektedir. Keşif tüneli ayrıca, Brenner Base 
Tüneli hizmete girdikten sonra drenaj görevini üstlenecektir.

Ahrental Yaklaşım Tüneli ve Innsbruck Acil Durum Durağı’nı 
Birleştiren Tünel

Bağlantı tüneli delme patlatma yöntemi ile açılmaktadır. Bu işlem, 
bitmiş olan 250 m2 makas bölgesi inşasını da içermektedir. En 
kesiti 55 m² olan tünelin uzunluğu 775 m’dir. 11.04.2016 tarihi 
itibariyle tünelin 681 metrelik kısmı kazılmıştır.

Ana Tünel Tüpleri

Ana tüneller NATM ile delme-patlatma yapılarak açılmaktadır. 19 
Mart 2015 tarihindeki kazıya başlama töreni AB Komiseri Violeta 
Bulc’un ve 7 Alp ülkesi Avusturya, İtalya, Almanya, İsviçre, Fransa, 
Liechtenstein ve Slovenya’nın Ulaşım Bakanları’nın katılımlarıyla 
düzenlenmiştir. Ana tünellerin en kesiti 70 m² ve uzunlukları 
2.175 m’dir. Nisan ayı itibariyle tünel kazıları tamamlanmıştır.

Brenner Base Tüneli ve Innsbruck Pas Geçme Tüneli Arasındaki 
Bağlantı Tüneli

Bağlantı tünelinin kazı çalışmaları 2015 yazından beri devam 
etmektedir. Delme-patlatma yapılarak açılmakta olan tünelin 
uzunluğu 7.000 m ve en kesiti ise 115 m²’dir. 11.04.2016 tarihi 
itibariyle tünelin 1.100 metrelik kısmı kazılmıştır.

Keşif Tüneli

Pfons Kasabası ve Ahrental bağlantı noktası arasında bulunan 
15 km uzunluğundaki kısımdır. Tünel kazısında kullanılan 200 
metre uzunluğundaki kıskaçlı kaya TBM, kazıya 26 Eylül 2015 
tarihinde başlamıştır. Bahara kadar güney yönünde 15 km 
uzunluğundaki tünel kazısını bitirmesi beklenmektedir. Tünel 
kesiti 49 m2 olup 11.04.2016 tarihi itibariyle tünelin 1.008 
metrelik kısmı kazılmıştır.

Brenner Base Tüneli’nin eğimi kuzey tarafında ‰ 6,7 iken, güney 
tarafında ‰ 4’tür. En yüksek kot deniz seviyesine göre 790 metredir, 
bu nokta tam olarak Brenner Geçidi’nin (1.371 m) 580 m altında yer 
alır. İkisi Avusturya’da, ikisi de İtalya’da olmak üzere şu anda dört 
tane şantiye alanında çalışmalara devam edilmektedir.

1. Tulfes-Pfons Hattı Şantiye Alanı

2014 yazında yapılmış olan Tulfes-Pfons Hattı ihalesini 380 milyon Euro 
ile Strabag/Salini-Impregilo konsorsiyumu kazanmıştır. Kazı çalışmaları 
2014 yılının Eylül ayında başlamış olup, 2019 Baharı’na kadar devam 
etmesi öngörülmektedir. Tünel uzunluğu 38.000 m olacaktır. Bu hat 
kapsamında aşağıdaki tünellerin yapımına devam edilmektedir.

Acil Durum Tüneli

Hali hazırda mevut olan Innsbruck Demiryolu’na paralel açılmakta 
olan acil durum tünelinin en kesiti 35 m² ve uzunluğu da 9.700 
m olacaktır. Bu tünel üç farklı noktadan aynı anda başlamış olan 
delme-patlatma yöntemiyle açılmaktadır: Tulfes’ten batıya doğru, 
Ampass Yaklaşım Tüneli’nden önce doğuya sonra yine batıya doğru 
kazı işlemleri yürütülmektedir. Acil durum tünelinin 2017 yılının yaz 
aylarında tamamlanması hedefleniyor. 11.04.2016 tarihi itibariyle 
5.664 m kazı yapılmış durumdadır.

Innsbruck Acil Durum Durağı

Uzunluğu 1.850 m olan tünelin en kesiti 55 m²’dir. 11.04.2016 
tarihi itibariyle tünelin 374 metrelik kısmı kazılmıştır.

2. Wolf Hattı Şantiye Alanı

Bu şantiye alanı sadece Wolf Yaklaşım Tüneli ve keşif tünelinin 
bir kısmının kazısını içermekte değil, aynı zamanda Padaster 
Vadisi’ndeki atık alanı için lojistik ve güvenlik işlerini de 
içermektedir.
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İhaleyi 2013 sonbaharında verilen teklifle 104 milyon Euro ile 
Swietelsky/Swietelsky Tunnelbau konsorsiyumu kazanmıştır. 4 
Aralık 2013 yılında Wolf Yaklaşım Tüneli kazılarına başlanmıştır. 
Bu bölgedeki çalışmaların 2017 sonuna kadar da devam etmesi 
öngörülmektedir. Bu hat kapsamında aşağıdaki tünellerin yapımına 
devam edilmektedir.

Wolf Yaklaşım ve Keşif Tüneli

En kesiti 120 m² olan ve 3.257 metre uzunluğundaki yaklaşım tüneli Aralık 
2013-Kasım 2015 arasında delme-patlatma yapılarak açılmıştır. 400 
metrelik bir yokuş sonrasında St. Jodok’un güneyinde konumlandırılan 
280 m² en kesitindeki birleşme alanında son bulmaktadır.

Birleşme alandan bir bağlantı tüneliyle gelecekte iki ana tüpe 
ve bir rampa ile keşif tüneline bağlantı sağlanacaktır. Rampanın 
sonunda bulunan birleşme bölgesinden Wolf 2 şantiyesinin bir 
parçası olarak 1.200 metre boyunca güneye, Brenner’e doğru bir 
Keşif Tüneli açılmaktadır. En kesiti 49 m2 olan keşif tünelinin 
11.04.2016 tarihi itibariyle 293 metrelik bölümü kazılmıştır.

3. Pediatric Hattı Şantiye Alanı

Bu hattın ihalesi 2011 sonbaharında, 53 milyon Euro ile P.A.C. 
S.p.A, Cogeis S.p.A, Oberosler Cav. Pietro S.p.A ve Implenia SA 
konsorsiyumu tarafından kazanılmıştır.

2011 Ekim ve 2015 baharı arasında, 3,7 km ana tünel ve 1,5 km 
keşif tüneli kazısı tamamlanmıştır. Alplerin en büyük jeolojik fay 
hattı olan Periadriatic Fay Hattı sorun çıkmadan geçilmiştir. Bu 
yaz ve sonbahar aylarında kaplama işlemlerinin tamamlanması 
planlanmaktadır.

4. Isarco Nehri Geçişi Şantiye Alanı

2014 yılının Ekim ayında yapılan ihale ile en güneydeki şantiyeyi 
301 milyon Euro ile RTI Salini-Impregilo S.p.A. , Strabag AG, Strabag 
S.p.A. , CCC soc. Collini Lavori S.p.A. konsorsiyumu kazanmıştır. Bu 

şantiye alanı üç alt şantiyeye ayrılmıştır.

İlk alandaki işler 2014 yılının Ekim ayında başlamış olup, 2016 
baharına kadar devam edecek. SS12 devlet karayolunun yeni 
rota çalışmaları, biri Isarco Nehri, diğeri Rio Bianco Deresi 
üzerindeki iki köprü inşası, yeni yeraltı demiryolu ile yükleme ve 

alan, Brenner Base Tüneli’ni mevcut durumdaki Brenner Hattı’na 
ve Fortezza Demiryolu İstasyonu’na bağlayacaktır.

Çalışmalar 2014 yılının Ekim ayında başlamış ve 2022 yılının 
Kasım ayına kadar devam etmesi öngörülmektedir. Ana tünellerin 
kazılarına başlamadan evvel hazırlık işleri gerektiğinden bu 
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döküm alanlarıyla A22 otoyoluna bağlanacak olan yaklaşım yolu işlerini 
içermektedir.

Bu alanda, Brenner Base Tüneli yer seviyesinin hemen altından geçecek 
ve yeraltı suyunun yoğun olduğu bir bölgede inşa edilecektir. Bu zorlu 
şartlardan ötürü bu kazılar zemin dondurma ve “jet grouting” yöntemleri 
ile yapılacaktır.

Zeminin nasıl tepki vereceğini anlamak için şu anda belli başlı deneyler 
yapılmaktadır. Sonuçlara göre ana tünellerin kazısına başlamak için en 
iyi ve maliyeti düşük yöntem tercih edilecektir.

Doğa ve Çevre

Brenner Base Tüneli inşası sırasında doğaya ve doğal kaynaklara saygılı 
ve dikkatli davranılması projenin ana başlığıdır. Ulusal kanunlara 
göre Avusturya ve İtalya bu inşaatın çevreye verdiği değeri ayrı ayrı 
onaylamıştır.

Tünel çalışmaları doğaya olan etkisini en düşük seviyede tutmak 
istemektedir. Bu sebepten, tünel girişleri peyzaja uygun hale getirilmiş 
ve atık sahaları yanal yaklaşım tünelleri yakınlarına konulmuştur. 
Şantiye alanlarının çevresinde vahşi hayatın yuvalarının ve beslenme 
alanlarının olumsuz etkilenmesi söz konusu riskler arasındadır. Çevreye 
özellikle dikkatli olunması gereken bu alanlarda bu riskleri engellemek 
için şantiyeyi sürekli kontrol eden birimler kurulmuştur. Çalışmalara 
başlamadan çok önce, yerel bitki ve hayvanlarla, tarım ve ormanla, hava 
ve gürültü kirliliğiyle ve Brenner boyunca bulunan su kaynakları ile 
alakalı veriler toplanmıştır. Sonuçlar çalışma öncesi ve sonrası yapılacak 
olan detaylı araştırmalarla, gerekirse sonrasında gerekli düzeltmelerin 
yapılması için kullanılacaktır. Gerekli makamlar ve belediyelerle beraber 
yürütülen bir işlemdir. İş tamamen bittiği zaman geçici olarak kurulan 
şantiyelerin yerlerine reklamasyon çalışmaları yapılacaktır. Brenner’in 
kuzeyindeki alanda doğa ve çevre ile alakalı durumlar için bir kadın 
şikayet amiri görevlendirilmiştir. Güneyinde ise çevreyle alakalı bütün 
verileri toplayan ve gerektiğinde ise belirlenmiş olan eşik değerlerinin 

altına düşmemek için gereken önlemleri almakla yükümlü bir Çevre 
Rasathanesi kurulmuştur.

Brenner Base Tarihi

Brenner’in altına bir tünel açma fikri ilk olarak 1847 yılında, Giovanni 
Qualizza adında bir İtalyan mühendisin aklına gelmiştir. Fakat bir tünelin 
kurulması için 160 yıl geçmesi gerekmiştir.

1971 yılında tünel açma fikri tekrar masaya yatırılmıştır. UIC (Uluslararası 
Demiryolu Sendikası) Brenner Tüneli inşası için bir araştırma yapılmasını 
istemiştir. 1989 yılında fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve Brenner 
Base Tüneli için plan temelleri oluşturulmuştur. Bu durum, planlama 
sürecinin başlangıcı olmuştur.

1994 yılında, Avrupa Birliği Berlin-Naples koridorunu öncelikli 
projeler arasına almıştır. On yıl sonra Avusturya ve İtalya, Brenner 
Base Tüneli için devletlerarası anlaşmaya varmışlardır. Aynı yılda, 
bugünkü adıyla BBT SE kurulmuştur. 2008 yılında ise keşif tüneli 
için çalışmalar başlamıştır. 
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Avrupa Birliği Koordinatörü Pat Cox 
BBT projesinin kalitesini dile getirdi ve 
uluslararası gerekli boşlukları doldurduğunu 
belirtti. Aynı zamanda 2015 yılında Avrupa 
tarafından desteklenen 700 den fazla proje 
arasında Brenner Base Tüneli projesinin 
birinci sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Koordinatör, Brenner Base Tüneli projesinde 
çalışan herkese teşekkürlerini iletti ve yeni 
bilgi merkezi sayesinde halkın projeleri 
daha yakından izleyebileceğini dile getirdi. 
Bunlara ek olarak, bilgi merkezinin ülke 
dışından da turist çekmesi beklenmekte 
ve Avrupa seviyesinde bir model yaratması 
beklenmektedir. BBT merkezinin CEO’ları 
Konrad Bergmeister ve Raffaele Zurlo 

kurdelayı kesmeden önce ziyaretçileri 
karşıladı ve açılıştaki müzikler ise Steinach 
ortaokulu öğrencileri tarafından çalındı.

Genç ve Yaşlılar İçin Tek Bir Sergi 

Steinach bilgi merkezi yerel halk için 
oldukça ilgi çekici olup, şantiye gezileri 
için bir başlangıç noktası ve segileri ile 
birlikte neşeli bir ortam yaratmaktadır. 
Tünel sergisi iki seviye olarak tasarlanmıştır. 
Genç ziyaretçiler için tasarlanan gerçek 
boyutlu maden galerisi ile uzmanların aktif 
olarak katılmasını sağlayacak bir ortam da 
yaratılması amaçlanmıştır.

Birçok konu bu merkezde ele alınmaktadır. 
Bunlar arasında tünel inşası hakkında ilginç 
bilgiler, dağ jeolojisi, Brenner Geçişinin 
tarihi, doğa, fizik kuralları örnek olarak 
verilebilir.

5 Nisan Tarihinde Halka Açılması Planlanmakta

Etkileşimli sergi parçalarının hızlıca 
testlerinin yapılmasının ardından “Tünel 
Dünyası” 5 Nisan tarihinde ziyaretçilerine 
kapılarını açacaktır. Bilgi merkezi Bergeralm 
Valley istasyonunun tam karşısında yer 
almakta olup, Salı-Pazar günleri arası sabah 
10 ile akşam 5 saatleri arasında ziyaret 
edilebilmektedir. Girişler ücretsizdir. 

B renner Base Tüneli bilgi merkezi 
Tyrol Valisi Günther Platter ve 
Avrupa Birliği Koordinatörü Pat Cox 

tarafından yapıldı. “Tünel Dünyası” isimli 
sergi 800 m2 alanda yer almaktadır. Bilgi 
merkezi yapımı işi yerel halkın raylı sistem 
tünelleri ve yeraltı kazı çalışmalarına 
gösterdiği ilgi üzerine projelendirilmiştir.

Sayısız yetkili ve Tyrol ve Alto Adige çevre 
şehirlerin valileri ile hükümetlerarası 
komisyonu üyeleri Brenner Base Tüneli 
açılış töreninde yer aldılar. Ayrıca Albert 
Moser yeni bilgi merkezini kutsadı. Vali 
Günther Platter bireylerin proje üzerindeki 
önemlerine dikkat çekti ve bilgi merkezi 
için gerekli kişileri kutladı.

The new Brenner Base Tunnel Infocenter was opened in 
the presence of Governor of Tyrol Günther Platter and EU 
Coordinator Pat Cox. The exhibition called “Tunnel World” takes 
up 800 m². The idea for building the Infocenter was the result 
of the increasing interest shown by the local population in 
the construction of the railway tunnel and the underground 
excavation works.

InauguratIon of the new InformatIon 
Center “tunnel world” In SteInaCh

SteInach Bilgi Merkezi’nin “tünel DünyaSI” 
açIlIşI yapIlDI

Kaynak: www.bbt-se.com
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50’den fazla Tünel Güvenlik 
Mühendisleri ve Tünel Güvenlik 
Uzmanları Avrupa’nın 14 

ülkesinden 9-10 Mart tarihlerinde 
Roterdam Hollanda’da düzenlenen 4. 
Tünel Güvenlik Forumuna katılmıştır. 
Avrupa Birliği temsilcisi Atilla Eordogh 
oldukça muntazam hazırlanmış bu 
forum hakkında “Bu organizasyon 
yapılan aktivitelerin desteklenmesi 
deneyimlerin paylaşılması ve Avrupa 
Tünel Güvenlik uzmanlarının tanışması 
için oldukça önemli bir çalışma 
olmuştur” sözlerini dile getirdi. 

İki gün süren konferans ITA’nın bir 
komitesi olan Yeraltı Uygulamalarında 
İşletme Güvenliği ile Dünya Yollar 
Komitesi ve Avrupa Komisyonu tarafından 
düzenlenmiştir. ITA COSUF Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Roland Leucker 
forumun hedeflerinden bahsederken 
“En doğru bilgileri edinmek ve doğru 
insanlarla bağlantı kurmak için bu tarz 
bir organizasyonu düzenledik” sözlerini 
dile getirdi. Uluslararası toplantıdan bir 
gün önce Yönetim Kurulu ve dört adet 
etkinlik grubu toplantı yapma imkanı 
buldu ve en son kararlarını aldı.   

Avrupa’daki Tünel Güvenlik Uzmanları 
için Varolan Eğilimler ve Bilgiler

İki gün süren etkinlikte Avrupa’da 
süregelen önemli bilgiler paylaşılmış 
olup, ana konular ise “Revizyon 
esnasında Tünellerin Güvenli Olarak 
İşletimi” ve “Yeni ve Revizyon tünellerin 
testleri ve komisyonu” isimli çalışmalar 
olmuştur. Aynı zamanda katılımcılar, 
üzerinde revizyon yapılması planlanan 
Maas Tünelini ziyaret etmek imkanı 
bulmuşlardır. 

Katılımcıların hızlıca selamlanmasının 
ardından, John Wheeler revizyon işleri 
sırasında bir tünelin nasıl güvenli bir 
şekilde yürütüeleceği üzerine bir sunum 
yaptı. Paylaşılan deneyimlerin ardından, 
Frank Embert-Kreiser Köln-Lövenich 
A1 tünelinde gürültü önlemleri başlıklı 
sunumu yaptı. Özellikle sistem yapısı 
değişirken acil durum planlarının detayı 
ve arazide uygulanan ek canlı izleme 
sistemleri tartışılmıştır. İkinci konu ise 
“Minimum işletme gereksimleri ile uzun 
dönem tünel işletimi” isimli çalışma 

More than 50 Tunnel Safety Officers (TSO) and Tunnel Safety 
Experts from 14 European countries joined the 4th European 
Tunnel Safety Officers Forum from 9th to 10th of March 2016 
in Rotterdam (The Netherlands). The two-day conference was 
organized by the ITA Committee on Operational Safety of 
Underground Facilities (COSUF) in co-operation with the World 
Road Association (PIARC) and the European Commission.

Focus on Tunnel saFeTy in europe

AvrupA’dA Tünel Güvenliği üzerine ÇAlışmAlAr
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André Stein tarafından A7 Tünel örneği 
ile Georg Mayer ile birlikte sunulmuştur. 
Tartışmaların ortaya çıkardığı sorular 
ise tam performansta çalışmayan veya 
eksik olan havalandırma sistemi ile nasıl 
bir uygulama yapılacağı ve revizyonun 
farklı kısmında yer alan ölçümlerin 
arazi şartlarına nasıl uygulanacağı 
olmuştur.

Öğleden sonra gerçekleşen Maas 
Tüneli ziyaretinin ardından katılımcılar 
Roterdam’da bulunan “Euromast” 
kulesinde ağırlandı. Maas tüneli ve 
anıtı Hollanda’daki en eski karayolu 
tüneli olma özelliğini taşımaktadır. 

Yeni ve Revize Edilecek Tünellerde Test 
Çalışmaları 

Forumun ikinci gününde komisyon ve 
test işleri TSO’nun görevleri arasında 
çok önemli bir yer almaktadır. Bu konu 
ana hatları ile konferansta tartışılmıştır. 
Bu konu hakkında çağrılı bildiri sunacak 
olan kişi konferansa katılamamış 

fakat Johan Bosch’un Heinernoord 
tünelinde meydana gelen kaza 
hakkında konuşma imkanı sağlamıştır. 
Daha sonraki çalışmalar ise testlerin, 
incelemelerin ve araştırmaların nasıl 
yapılacağı konusunda bilgi vermektedir. 
Yazılım geliştirme stratejisinin önemi 
vurgaulanmış ve büyük çaplı tünellerin 
testleri ve komisyonu aşamasında 
hangi şekillerde kullanılabileceği 
belirtilmiştir. Deneyimlerle dolu 
sunumlar Lukas Rakosnik, Ron van 
den Ende, Corinne Chiodini adlı kişiler 
tarafından yapılmıştır. Ayrıca Johan 
Bosch 4 nolu etkinlik grubu başkanı 
(Karayolu tünel güvenlik mühendisleri) 
yaptıkları aktiviteler hakkında bireyleri 
bilgilendirmiştir. 

Son olarak, kapanma töreninin ardından 
kalan katılımcılara Ron van den Ende 
Velser Tünelinin revizyonu hakkında 
bilgi vermiş ve BIM çalışmalarının 
Sistem mühendisliği, etkileşim yönetimi, 
inşaat aşamaları, işletme ve bakım 
üzerine olan faydalarını belirtmiştir. 

Başarılı geçen bir dizi toplantıların, 
sunumların, ilginç saha ziyaretleri ve 
katılımcıların birbirleri ile iletişim 
kurmasını sağlayan bu etkinlik sonrası 
bir sonraki forumun 2018 yılında 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Avrupa Karayolları Tünel Güvenlik 
Mühendisleri Platformu

Avrupa’daki karayolları ağı her geçen 
gün büyümektedir. Bu nedenle, Avrupa 
Birliği 29 Nisan 2004 tarihinde 
2004/54/EC çalışmaları doğrultusunda 
Avrupa tünellerinde uygulanmasını 
istedikleri minimum güvenlik 
önlemlerini yürürlüğe almışlardır. 
2005 yılında Yeraltı tesisleri işletme 
güvenliği komitesi ITA’nın gözetimi 
altında 4 etkinlik grubu ile birlikte 
kurulmuştur. Bu gruplar içerisinden 4 
nolu grup karayolları tünelleri güvenlik 
mühendisleri Avrupa çevresinde 
deneyimlerini paylaşmak ve en doğru 
çalışmaları yapmak için yılda iki defa 
toplantı düzenlemektedir. 
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Follo Hattı Tüneli ana bölümü kazısını yapacak olan ilk tünel 
açma makinası TBM,  şu andan itibaren Almanya’daki fabrikada 
kullanıma hazır beklemektedir. 4 TBM’den biri olan bu makina, 

Oslo’da bulunan şantiyeye Mayıs ayında teslim edilecektir. 

Bahsedilen TBM, Pollo Hattı Projesine göre uyarlanmış ve 10 Mart 
Perşembe günü, üretici firma Herrenknecht tarafından teslimi yapılmıştır. 
2021 yılında tamamlandığında İskandınavya’nın en uzun tren hattı 
olacak tünelin TBM tarafından yapılacak kazı işleri, Eylül ayı içerisinde 
başlayacaktır. Aynı zamanda bu proje Norveç TBM tünelleri tarihindeki 
en geniş çaplı proje olacaktır. 

Bir tünel açma makinası (TBM), tek bir işlemde tünel açarak su 
geçirmezliği sağlayan bir uygulamadır. İnşaat Şirketi Acciona Gjella 

ortak girişimi, Norveç Ulusal Demiryolu Bakanlığı adına benzer 4 adet 
TBM’i, Norveç’in başkenti Oslo ve Ski şehirleri arasında 20 km’lik tünelin 
18,5 km’sini açmak için kullanacaktır.

Acciona Ghella ortak girişimi Proje Yöneticisi Mr. Fernando Vara’nın 
yaptığı açıklamada, “Projede kullanılacak olan ilk Tünel Açma Makinasını 
sizlere tanıtmaktan onur duyarız. Öndeki kesicikafa Oslo mavisi renginde 
olmakla birlikte, bu makinalar (TBM) Norveç’in kaya ve jeolojik yapısına 
göre tasarlanmıştır. Herrenknecht, Jernbaneverkert ve AGJV şirketlerinin 
arasındaki işbirliği, teslimatının takvimde planlanan tarihten önce yüksek 
kalitede gerçekleşmesiyle sonuçlanmıştır.” sözlerini dile getirmiştir.

2015 yılı baharında, İspanyol şirketi Acciona ve İtalyan şirketi Ghella’nın 
ortak girişimi, Jembaneverket şirketi tarafından 1milyar Euro’luk bir 
kontrat ile bütçelendirilmiştir.
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İskandİnavya’nın En UzUn dEmİryolU 
TünElİnİ açacak TBm kUllanıma Hazır

The first tunnel boring machine (TBM) to excavate the main section of the Follo Line Tunnel, is now ready from the 
factory in Germany. It will arrive at the construction site in Oslo in May and is the first of four machines.

TBM To ExcavaTE Scandinavia’S LongEST RaiLway TunnEL REady fRoM facToRy
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Follo Hattı Projesindeki uzun tünelin ana kısmı için uygulanacak  
kazı methoduna önemli noktalar göz önünde bulundurularak 2012 
yılının sonunda karar verilmiştir. TBM, çevresel faktörlere en iyi 
çözümler getirecek şekilde ve inşa alanına girebileceğimiz tek bir 
açıklık olacağı gerçeği göz önünde bulundurularak bu proje için özel 
olarak tasarlanmıştır. Tünelcilik tarihinde bir dönüm noktasına gelmiş 
durumdayız. TBM üretiminden oldukça etkilendik. İlk TBM, kontrat 
imzalandıktan sonra geçen 1 yıldan daha kısa sürede tamamlandı. 
İşveren Norveç Ulusal Demiryolu Yönetimi adına TBM Proje Yöneticisi 
olan Anne Kathrine Kalager, yeni işbirliklerini dört gözle beklediklerini 
dile getirdi.

Kazı Çalışmaları Eylül Ayında Başlayacak

Tamamlanmış TBM Mayıs ayı içerisinde parçalar halinde şantiye alanına 
ulaştırılacak ve yine aynı alanda bulunan bir yeraltı açılığında tekrardan 
biraraya getirilecektir. Plana göre, bu işlemin Eylül 2016 ayında 
başlaması beklenmektedir.

TBM kazı işlemini,  makinanın ön kısmında yer alan kesicikafadaki 
disk keskiler ile yürütmektedir. TBM’in içerisinde, pasayı taşıyacak bir 
konveyör ve betonarme segment kaplamaların kurulumu için birkaç 
sistem bir arada bulunmaktadır. 

Dr. Müh. E. h. Martin Herrenknecht, “Dönüm noktası olan bu projenin bir 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Norveç’in, yüksek teknolojili tünel 
açma makinalarımız ve hizmetimizin güvenilirliği ile şu anki en yüksek 
standartta, İskandinavya’nın en uzun demiryolu tüneline ev sahipliği 
yapabilmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sağlamaya hazırız.” 
sözlerini ekledi.

TBM tarafından yapılacak çift tüp demiryolu tünelinin yarıçapı 8,75 
metre, uzunluğu 18,5 km ve toplam tünel uzunluğu ise 20 km olacaktır. 
Dört adet TBM’in her birinin uzunluğu 150 metre civarında, ağırlığı ise 
2400 ton civarındadır.

Yeni Aşama

Dört adet TBM’in herbiri Follo Hattı projesinde kullanılacaktır. Makinalar, 
yıl içerisinde teslim edilecek olup, 2016 senesi itibarı ile işletmeye 
alınacaklardır. Åsland şantiye alanından başlayarak, 2 TBM Oslo’nun 
kuzeyinde, diğer iki TBM ise Ski şehrinin güneyi yönünde kazı yapacaktır.
AGVJ Proje Yöneticisi Fernando Vara, “Åsland’daki tunel kazısının ilk 
aşamasını iş planından önce tamamladık. Şu anda heyecan verici yeni 
aşama için,  TBM ile tünel yapımı aşamasına hazırlanıyoruz.” şeklinde 
açıklama yaptı. 
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Avrupa’nın en geniş çaplı altyapı projesi kapsamında şehrin 
keşfedilmemiş arkeolojik değerleri Crossrail, Oxford 
Arkeoloji Ramboll ve Londra Arkeoloji Müzesi (MOLA) 

tarafından yapılan ortak bir çalışma ile 10 yeni kitap halinde 
ortaya konuluyor.

2009 yılında başlayan raylı sistem inşaat çalışmaları ile 200’den 
fazla arkeolog 40 farklı konumda 55 milyon yıllık bir dönem 
içerisindeki 10.000’den fazla eseri yeryüzüne çıkartmışlardı. 2018 
yılının Aralık ayında işletmeye alınması planlanan yeni raylı sistem 
hattı şehrin doğusu ile batısı arasındaki önemli tarihi alanlar 
arasında yer alıyor.

Crossrail Baş Arkeoloğu Jay Carver; “Crossrail projesinin inşası 
sayesinde Londra şehrini çalışma imkanına ve özellikle normal 
şartlar altında kesinlikle ulaşamayacağımız yerlere erişerek çok 
önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bizim amacımız geçmişe ışık 
tutup, okuyucuları şehrin güzellikleri ve kalıntıları hakkında bilgi 
sahibi yapmaktır” sözlerini dile getirdi.

Piyasaya sürülecek ilk iki kitap Worcester House, orta çağ sonları, 
Stepney Green’de bulunan Tudor hendekli kraliyet köşkü ve 1837 
ile 1912 yılları arasında Thames Nehri üzerinde çalışmalar sürdüren 
İngiltere’nin yenilikçi gemi inşaatçılarından biri olan Thames Demir 
Fabrikası hakkındaki incelemeleri kapsıyor.

MOLA’nın tecrübeli arkeoloğu ve Stephey Green: kraliyet köşkünden 
şehir çiftliklerine kitabının yazarı Dave Sankey kazılar ve kitap 
üzerine düşüncelerini şu şekilde dile getiriyor; “Bu kazı çalışması 
Doğu Londra’nın tarihini canlandırmakta oldukça önemli bir adım 
olmuş ve yapılan çalışmalar ile yerel halka yerel kimlikleri üzerine 
oldukça fazla erişim imkanı sağlamıştır. Kitap, 15. Yüzyıl kraliyet 
köşkü ve 16. yüzyıl bowling topu ve İtalyan camcılığı da dahil 
olmak üzere keşfedilen arkeolojik kalıntıları göstermektedir. Kitap 
aynı zamanda Doğu Yakası’nı modern günlere kadar getiren ve 
ikinci dünya savaşı sırasında bölgede yaşayan yerel halkın bireysel 
eşyalarını da içermektedir”.

MOLA arkeoloğu ve Thames Demir İşleri 1837-1912: Thames 
üzerindeki en büyük gemi inşaatçıları kitabının yazarı Danny Harrison; 
“Crossrail Projesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde Thames Demir 
İşleri’nden kalanların ortaya çıkartılması ve Britanya’nın bu konudaki 
olanaklarını ortaya çıkarması gerçekten büyük bir ilerlemedir. 
Arkeolojik kalıntıların tarihsel bulgularla, çizimlerle, haritalarla ve 
fotoğraflarla birleştirilmesi bireylere demir işleri üzerine unutulmuş 
bilgileri öğretmektedir. Aynı zamanda, bu çalışma birçok projeye 
daha ışık tutmaktadır. HMS savaşçıları, ilk vücut zırhı, okyanus savaş 
gemileri ve Kleopatra’yı taşıyan silindir gemi bu projelerin arasında 
sayılabilir.”

10 adet kitaptan oluşan seri önümüzdeki 18 ay içerisinde satışa 
sunulacak. Diğer kiatpaların kapsadığı bölgeler ve konuşarı şu 
şekilde; güzergah üzerindeki tarihi binalar, raylı sistem mirasları, 
Soho’nun gelişimi ve Batı Yakası, Tottenhan Court Caddesi üzerindeki 
Crosse & Blackwell Fabrikası, Farringdon’da bulunan Charterhouse 
Meydanı’ndaki araştırmalar, Doğu Londra tarih öncesi kalıntıları ve 
Liverpool Caddesi’nde bulunan Roma ve Orta Çağ sonrası kalıntılar 
olarak gösterilebilir. 
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Londra’nın 10.000 YıLLık GizLi Tarihi 
CrossraıL arkeoLoji serisi kiTapLarı iLe 
orTaYa ÇıkıYor 

The discoveries unearthed during the construction 
of Europe’s largest infrastructure project are to be 
explored in a series of ten new books by Crossrail, 
Oxford Archaeology Ramboll and the Museum of 
London Archaeology (MOLA).

10,000 Years of London’s Hidden 
HistorY to be UnveiLed in series 
of CrossraiL arCHaeoLogY books
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Turkish Tunneling Society made some meetings with Indian 
Istanbul Consulate Manish Gupta on how turkish companies 
can be integrated to Indian utility, tunnel construction projects 
and expansion of collabrations at 26th of January 2016.

Turkish Tunneling secTor 
enTers indian MarkeT

6 th International Rolling Stock, Infrastructure and Logistics 
Exhibition - Eurasia Rail, brought together 300 companies 
from 30 countries with 11.539 professional visitors from 52 
countries. The exhibition allowed its exhibitors and visitors to 
create business connections and find new business partners. 

The suMMiT of global railway indusTry 
had greaT aTTenTion

6 . Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik 
Fuarı - Eurasia Rail, 30 ülkeden 300 firmayı, 52 ülkeden gelen 
11.539 profesyonel ziyaretçiyle buluşturdu. Fuar, katılımcılarına 

ve ziyaretçilerine yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratılmasına katkı 
sağladı. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve T.C. Devlet 
Demiryolları’nın ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, 
TÜLOMSAŞ ve KOSGEB tarafından da desteklendi. “Avrasya bölgesinin tek 
ve dünyanın en büyük 3. demiryolu fuarı” olma özelliğini taşıyan Eurasia 
Rail; 3 - 5 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bölgenin 
demiryolu, alt yapı ve lojistik sektörlerini bir araya getirdi. Fuar ile eş 
zamanlı gerçekleşen konferanslar ile hem katılımcılar hem de ziyaretçiler; 
sektörlere ait son gelişmeler, yenilik ve teknolojiler ile, sektör sorunları 
ve çözümler konusunda bilgi edindiler.  Fuarın ilk günü düzenlenen 
konferans kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Danışmanı TÜVASAŞ Eski Genel Müdürü Prof. Dr. Metin Yerebakan 
moderatörlüğünde; UIC – Uluslararası Demiryolu Birliği Jean Pierre 
Loubinoux, Siemens Mobility Genel Müdürü Cüneyt Genç, GE Ulaştırma 
– Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya Ulaştırma CEO’su Gökhan 
Bayhan ve Almanya Demiryolları (DB) Benoit Schmitt’in konuşmacı 
olduğu “Demiryolu Açık Oturumu” gerçekleşti. Fuar katılımcıları ve 
ziyaretçileri için oldukça verimli geçen bu oturumda, demiryolu sektörüyle 
ilgili en son gelişmeler paylaşıldı. Fuar ikinci ve üçüncü gününde 
ise akademisyenler, sektör STK’ları yetkilileri, devlet kurumlarının ve 
uluslararası firmaların üst düzey yetkililerinin yer aldığı konferans 
programı; “Kent içi Raylı Sistemler”, “Demiryolu Araçlarındaki Gelişmeler”, 
“Emniyet Yönetim Sistemleri” ve “Demiryollarında Özel Konular” başlıkları 
altında gerçekleşti. Düzenlenen panellerde ise; “Demiryolu Sektöründe 
AR-GE Faaliyetleri”, “Demiryolu Hatlarının Bakım ve İzlenmesinde Yeni 
Çözümler”, “Hızlı Tren Sistemlerinde Emniyet Özellikleri”, “Demiryollarında 
Katma Değeri Yüksek Çelik Ürünler” ile ilgili bilgiler katılımcı ve 
ziyaretçilerle paylaşıldı. 

Dünya Demiryolu Sektörünün ZirveSi 
Büyük ilgi görDü

türk tünelcilik Sektörü HinDiStan ile 
işBirliğine giDiyor

Tünelcilik Derneği olarak; Türkiye’deki Tünelcilik firmalarının 
Hindistan’daki altyapı ve tünel inşaat proje inşaatlarında 
etkinliğini daha da  artırabilmek;  işbirliği imkânlarını genişletmek 

amacıyla 26 Ocak 2016 tarihinde Hindistan İstanbul Başkonsolosu 
Manish Gupta ile görüşmeler başlatıldı.  Tünelcilik Derneği üyesi aynı 
zamanda Vanuatu Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Yüksek Maden 
Mühendisi Mehmet Atar;  Tünelcilik Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuh 
Bilgin’in imzası ile gönderilen işbirliği niyet mektubunu Başkonsolos 

Gupta’ya sundu. Türkiye’deki tünelcilik sektörünün bulunduğu aşamanın 
kısaca özetlendiği mektupta sektörün ülkemizde kısa vadede yatırım 
büyüklüğünün 35 milyar dolara ulaşacağına vurgu yapıldı.  Kasım ayında 
Tünelciler Derneği tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Zor 
Zemin Şartlarında TBM Uygulamaları”  başlıklı uluslararası konferansa 
Hindistanlı firma ve kurumlar davet edildi. Başkonsolos Manish Gupta, 
Hindistan’da Türk tünelcilik sektörü için büyük fırsatlar olduğunu bildirdi. 
Bu alanda Hindistan’da yüzlerce projenin varlığına değindi.  Köklü bir 
geçmişe dayalı Hindistan –Türkiye ilişkilerinin tünelcilik ve altyapı 
alanlarında yapılacak işbirlikleri ile daha da güçleneceğini bildirdi. Bunun 
için de Başkonsolosluk olarak her türlü kolaylaştırıcılığı sunmaya hazır 
olduklarını bildirdi.  
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Her yıl düzenlenen uluslararası tünelcilik ve yeraltı inşaatı ödülleri 
katılımcılarını beklemektedir. İki gün sürecek olan konferans 
10-11 Kasım tarihlerinde Singapur’da Ödül Töreni ve Gala 

yemeği ile birlikte gerçekleşecektir. 

Birinci ödül töreninin başarı ile sonuçlanmasının ardından (110 adet 
başvuru arasından 11 adet proje ve birey ödüllendirilmiştir), Uluslararası 
Tünelcilik ve Yeraltı Çalışmaları Derneği ITA Tünelcilik Ödüllerinin 
ikincisini düzenlemek üzere çalışmalara başlamıştır. Bu tören 10-11 
Kasım 2016 tarihlerinde Singapur’da gerçekleşecektir. ITA bu ödül töreni 
için prestijli katılımcılarını beklemektedir. 

Bu ödüller sayesinde, dünya çapındaki yeraltı uygulamaları geniş çaplı 
ve yüksek bütçeli projelerde daha spesifik ve oldukça başarılı teknik 

Second annual international competition to 
celebrate achievements in tunnelling and 
underground construction invites nominations. 
Two days Conference in Singapore on 
November 10th and 11th including the Awards 
Conference and Banquet.

THE ITA TUNNELLING AWARDS 2016

2016 ITA Tünelcilik Ödülleri 

gelişimlere kadar elde edilen başarılar destek görmekte ve dünya 
çapında yayınlanmaktadır. 

Başvuru yapacaklar aşağıdaki 9 kategoride katılımlarını 
gerçekleştirebilir:
• Yılın En Göz Alıcı Tünelcilik Projesi - €50m’a kadar
• Yılın En İyi Tünelcilik Projesi - €50m ile €500m arası
• Yılın En Kapsamlı Projesi - €500m üzeri
• Yılın En İyi Yenileme/Revizyon Projesi 
• Yılın En İyi Teknik Yeniliği 
• Yılın En İyi Çevre Koruma Projesi
• Yılın En İyi Güvenlik Girişimi
• Yılın En İyi Yeniliçi Yeraltı Kullanımı 
• Yılın En İyi Genç Tünelcisi 
Başvurular 30 Mayıs 2016 tarihine kadar yapılacaktır. Finalistler ise 
Temmuz 2016 ayının ortalarında duyurulacaktır. 

ITA Hırvatistan; 17-18 Mart 2016 tarihlerinde Split şehrinde 6. Uluslararası 
Güneydoğu Avrupa’da Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Sempozyumu’nu 
organize etti. Türkiye’den Tünelcilik Derneği’nin de desteklediği 

kongrenin bu yılki başlığı  “Karst İçinde Oluşturulan Kentsel Yeraltı Yapıları 
“ olarak seçildi ve Split şehri gibi yeraltı kullanımında gelişme gösteren 
Adriyatik Şehirleri’ne ithaf olundu. 1, 5 gün süren kongrede Split’te ve diğer 
Güneydoğu Avrupa şehirlerinde gelecekte inşa edilecek yeraltı yapıları için 
farklı yeni fikirlerin, gelişmelerin ve mümkün olan çözümlerin anlatıldığı 
sunumlar yapıldı.  Farklı ülkelerden gelen konuşmacılar tecrübelerini 
aktarma fırsatı bulurken, kongreye ücretsiz girme hakkına sahip olan yerel 
üniversitenin öğrencileri sunumlara ne büyük ilgiyi gösterdiler.  

ITA Croatia has organized the 6th International 
Symposium on Tunnelling and Underground 
Structures in South East Europe which has been 
held in the city of Split on March 17.-18.2015.

SympoSIUm oN TUNNELLING AND 
UNDERGRoUND STRUcTURES IN 
SoUTH EAST EURopE

Güneydoğu AvrupA’dA Tünelcilik ve 
yerAlTI yApIlArI Sempozyumu
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ulaşmıştır. “Base tünelindeki devasa boyutlar 
ve çeşitli sistemlerin birbirleriyle karışık 
etkileşimi rutin işten başka bir şey değildir.” 
sözlerini ekledi Larcher.

Dünyanın en uzun ve en derin tünelinde 
çalışılmasına izin verilmesi için çalışmalara, 
işçilerin tünelde çalışabilecek sağlıkta 
olmasına yönelik İsviçre Kaza Sigorta 
Enstitüsü tarafından yapılan tıbbi testler 
ve tünel operatörü tarafından zorunlu 
tutulan güvenlik eğitimleri ile başlangıç 
yapılmıştır. 2300 metrelik tünelin kaya 
kütlesi içerisindeki bazı noktalarda galerinin 
sıcaklığı 46° Cnin üstüne çıkmaktadır. İki 
havalandırma noktası, dağın içinde ve yolun 
altında yaklaşık 800 metrelik derinlikte olup 
Sedrun’daki ana şaftın içerisinde ve Faido’da 
bulunan batı tünelinin 2,8 km uzunluğundaki 
uzun tünel girişi yanındaki portal binasında 
konumlandırılmıştır. Aynı zamanda acil 
durum istasyonlarını içerisinde barındıran çok 
fonksiyonlu istasyonlara sadece, Faido’daki 
giriş portalından girerek, Erstfeld ve Bodio’da 
yer alan sırasıyla 20 ve 17 km uzunluğunda 
olan kuzey ve güney portalları üzerinden 
şahsi araçla ulaşım sağlanabilir. 

Devreye alma işleminin mükemmel işleyişi

“Devreye alma işlemi kesinlikle göze 
çarpıyordu.” Sözlerini ekledi en kısa geçmiş 

zamana bakan Larcher. Devreye alma işlemi, 
sadece havalandırma merkezlerindeki fanlar 
için elektrik bileşenlerini değil aynı zamanda 
tünelin ana kontrol sistemindeki elektrik 
bileşen kontrollerinin uyarlanması işlemini 
de içermektedir;  örneğin, sıcaklık için 80 ‘den 
fazla sensörü bulunan tünel sensör sisteminin 
testleri  esnasında, iki tüneldeki nem ve 
hava akış hızı tüm tünel boyunca dağılmıştır.  
Ayrıca dört acil durum istasyonundaki yangın 
algınlama sisteminin entegrasyonu ABB 
tarafından yapılmıştır. 

Kurulu ABB bileşenleri için yapılan test 
metodunun belgeleme işlemleri, işletmenin 
başarısına oldukça katkıda bulunmaktadır. 
“Proje esnasında hazırlanan dökümanlarda 
hangi parçanın nereye yerleştirildiğinin 
oldukça düzgün bir şekilde yapılması birden 
fazla katılımcının olduğu bir çalışmada 
fazlasıyla önemlidir” sözlerini ekledi.

Bileşenler ve sistemler, bireysel testler 
kadar havalandırma senaryoları için üretilen 
testler ve örneğin hava kütlesi taşınımı 
veya durum kontrolü gibi çeşitli anahtar 
bakış açılarından yararlanılarak hazırlanan 
detaylı testlerden geçirildi. Bununla 
birlikte, ABB havalandırmasının bilgisayar 
kontrolüyle başka dış sistemler tarafından 
tetiklenmesi oldukça heyecan verici bir hal 
almaktadır. Örnek olarak ise acil durum 
istasyonlarındaki otomatik acil çıkış kapıları 
buna gösterilebilir.

Larcher sözlerine şu cümleler ile devam 
etti “Tünel içerisindeki tren korumadan 
kanalizasyon sistemine, aydınlatmadan 
havalandırma sistemine kadar olan düzinelerce 
sistem bu yapının yüzyılın tüneli olmasını 
sağlamaktadır.” Bütün sistemlerin birbiri ile 
bağlanması Ağustos ayında yapılacaktır. Ekim 
ayından itibaren bütün sistemlerin birleşimi 
kontrol edilecek ve dahil olan sistemlerin 
testleri AlpTransit Gotthard AG tarafından 

Yüzyılın icadı olan, İsviçre sistemindeki 
dünyanın en güçlü havalandırma 
sisteminin devreye girmesi yaklaşık 

6 yıl süren çalışmaların sonunda başarıyla 
sonuçlandırılmıştır. ABB, tüm enerji 
mühendisliği ve kontrol sistemlerinin 
tedariğini sağlamıştır. İki ABB proje yöneticileri 
ve son kullanıcıları pozitif sonuca ulaşmıştır.

Gotthard Base Tüneli projesi için “en üstün 
özellikleri taşıyor” demek yersiz bir söylem 
olmaz. AlpTransit Gotthard AG (ATG) şirketinin 
C kısmında yer alan ABB’nin proje yönetimini 
elinde tutan Alwin Larcher, “Yaklaşık 3,5 
metrelik dış çapa sahip fanlarıyla sadece 
en büyük değil aynı zamanda dünyadaki en 
güçlü havalandırma sistemidir.  Maksimum 
gücü 15,6 MW olup yaklaşık 25 Formula 1 
arabasının toplam gücüne eşdeğerdir.” şeklinde 
açıklama yaptı. 2011 yılında ABB, Alman TLT-
Turbo GmbH’den havalandırma işletmesini 
birlikte yürütmek üzere bir iş teklifi aldı. 
ABB sistemin tüm elektrik ekipmanlarından, 
TLT ise devasa fanların kurulumundan ve 
ilgili valflerin bağlantılarının yapılmasını 
uluslararası niteliklere uygun olarak yönetme 
konusundan sorumluydu.

Yıllar boyunca, bu büyük projede planlama, 
mühendislik ve montaj aşamalarında yoğun 
emek harcandı. 2015 yılının başlarında, ABB 
ve TLL son aşama olan işletme aşamasına 

After nearly six years of project run-time, the commissioning 
of the world’s most powerful ventilation system in the Swiss 
structure of the century has now been successfully completed. ABB 
supplied the entire power engineering and the control system. 
The two ABB project managers and the end user arrive at a 
positive conclusion.

Fresh Air For the GotthArd BAse tunnel

Gotthard Base tünelİ İçİn temİz hava
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yapılacaktır. Tren yapıları ile ilgili testler ise 
bu çalışmalar içinde yürütülecektir. 

“Bütün çalışma ABB için oldukça büyük bir 
başarıdır ve bir İsviçreli olarak yüzyılın projesi 
olan bu çalışmanın bir parçası olmaktan 
oldukça gurur duymaktayım.” sözlerini ekledi.

ATG’nin Değerlendirmesi

Bu başarılı işletmeye, AlpTransit Gotthard AG 
tarafından da övgüler yağdı. Havalandırma 
operasyonu ve taşıma cihazları yapı müdürü 
Andreas Huber “ 2015’in başlarından 
beri uygulanmakta olan testlerin önemli 
kısımlarının başarıyla tamamlanmış 
olmasından dolayı, katkıda bulunan herkese 
sonsuz çabaları ve anlayışları için teşekkür 
etmek isterim.” sözlerini dile getirdi.

Avusturalya’da ve Orta Doğu’da birçok 
karmaşık projede yer almış olan Larcher; 
“Bu olay ABB için büyük bir başarı öyküsüdür. 
Yüzyılın projesinde emeği geçen bir İsviçreli 
olarak, insan kendiyle gurur duyuyor.”  şekline 
düşüncelerini aktardı. 1994 yılından bu yana 
tünel endüstirisinin kalbi olan ABB şirketi 
çalışanı, yönetim mühendisi ve kontrol 
sistemlerinden sorumlu olan Larcher’in iş 
arkadaşı Ralf Rösch; “Eski bir tünelci olarak, 
işin içinde boğulmak yerine geçici bir süre için 
departmanımın başında bulunma görevini 
bırakıp dinlerek, bu projeye hem kalbimi ve 
ruhumu koydum.” Sözlerini gülümseyerek dile 
getirdi. Tamamıyla işe odaklanma noktasına 
gelindiğinde, birinin verdiği söz her zaman 
ikisi için de geçerlidir. Proje takımının tamamı 
bu işe kalbini ve ruhunu koydu, çünkü ABB 
takımı, yıllar boyunca nispeten sabit kalan 
TLT-Tubo GmbH kadar olaya dahil olmuştur, 
bu iki şirketin oluşturduğu konsorsiyumda 
uluslararası güvenilirlikleri ve işbirlikleri 
önemle vurgulanmalıdır.

Tünelin tamamı için akciğer yapısı

ABB ve TLT şirketleri geniş kapsamlı bu 
iş teklifi ile birleştiklerinden beri, 8 ana 
tedarikçiye ve Sedrun ve Faido portallarının 
ana havalandırma merkezlerinde bulunan 
egzoz fanlarına bağlı olan Erstfeld ve 
Bodio’da bulunan 2 tünel portalındaki 24 
jet fandan, tünel tüplerinin içindeki çok-
fonksiyonlu istasyonların donanımına kadar 
yapacak birçok kalem vardı. İki havalandırma 
sisteminin yapısı, sistemin “akciğerleri”  
olarak tanımlanırsa, tünelin içerisindeki 
havanın değişmesinden sorumludur. Hava 
fanları, Sedrun’daki 800 metrelik düşey 
havalandırma şaftı yoluyla dışarıdaki temiz 
havayı içeri taşıyıp, kapaklarla düzenli olarak 
tünel içerisinde dağılmasını sağlar. Çıkan 
hava, 300 km/sa hızla (fanın içerisindeki 

havanın hızı) eksenel fanlar yardımıyla 
kanal boyunca dışarıya doğru taşınır.

Tüm sistem normalden fazla güvenlik 
önlemleriyle tasarlanmıştır. Çünkü hava 
değiştirilmesine ek olarak fanlar, öncelikle 
herhangi bir yangın olayında acil durum 
istasyonları için temiz hava sağlamalı aynı 
zamanda da özellikle uzun çıkış kanalı 
üzerindeki dumanı dışarıya almalıdır, 
böylelikle acil bir durumda yolcular trenden 
inebilir ve güvenli bölgeye ulaşabilirler. 
Rösch;“Burada havalandırma sisteminin 
beyni - tüm programlama-, fanların 
ayarlarının yapılmasında ve kapakların yer 
aldığı çeşitli senaryoların kontrolünde çok 
önemlidir “ şeklinde açıklama yaptı. Bu uzman 
kontrol sistemi, normal moddan patlama 
durumundaki bakım moduna kadar yaklaşık 
50 adet olası durumu kontrol etmektedir.

Lojistik için gösterilen çaba

Larcher sözlerine şu şekilde devam etti 
“Sistemler en iyi işletmeye alma sırasında 
fonksiyonlarını yerine getirdi. Buna rağmen, 
güvenlik sebeplerinden ve kullanılan yüksek 
hızlı havadan dolayı testlerimizi geceleri 
yürütmemiz gerekti.” Görünmeyen birçok 
tedarikçi arasındaki koordinasyonu sağlamak, 
taşıma ve planlama işlerini bu projenin en 
büyük zorluğu haline getirmektedir. “Hızlı 
çözümler için bir kaç defa, ofiste titizlikle 
planlama yapmak yerine, çalışma alanında 
bulunmak durumunda kaldık. Bazen 
beklendiğinden oldukça farklı uygulamalar 
yer aldı.” diye yaşanılanlardan örneklendirdi. 
Sadece demiryolu ile taşınabilen 2,8 
metre çapındaki pervaneli fanların dar 
havalandırma merkezlerinde kurulumu ise 
zorluklardan bir tanesi olarak gösterilebilir. 
Bu sonbaharda, yapılacak deneme sürüşleri 
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Kaynak: www.abb.com

çerçevesinde Gotthard Base Tünelinde saatte 
275 km hızında yol alacaktır. ABB tarafından 
2016 ortasında düzenlencek olan “Gottardo 
2016” isimli şenlikerde ise güney ve kuzey 
bağlantılar açılacaktır.

Tünel havalandırması için ABB-Sistemleri 

ABB, girişleri Erstfeld ve Bodio olan iki 
tünelin 24 jet fanı için sağlanan sıkıştırılmış 
düşük-gerilimli siviçli cihazı ile birlikte, 
gerilim bileşenleri (siviç cihazları ve statik 
yol vericileri), kablolama, AC800 model 
kontrolörleri ve S800 tipi modülleri ile yapılan 
kontrol sistemlerini sağlamıştır. Sedrun ve 
Faido’daki iki havalandırma istasyonu; iletişim 
sistemleri, enstrümantasyon, sensörler ve 
programlama içeren orta-gerilim besleyici 

Unigear ZX0 tipi sivici ile döşenmiştir. ABB 
motorlar için, inverterin yanısıra 8 adet kuru 
tip Resibloc dönüştürücü temin etmiştir. 

Hız sabitleyici olarak kullanılan sekiz motorlu 
ACS 1000 sürücüsü sayesinde, çalışma 
modunda olduğu sürece sadece gerekli olduğu 
durumlarda çok enerji tüketilecektir. ABB 
tünelin altyapısı için, 50Hz’lik güç kaynağına 
göre ana elektrik bileşenleri temin etmiştir. 
ZX0 tipi gaz yalıtımı yapılmış orta-gerilimli 
anahtar panelleri arıza durumunda, kısa süre 
içerisinde tamamen yerleri değiştirilebilen 
16kV’lık sıkıştırılmış anahtarlama blokları 
içermektedir. REF542plus sistemi dahilinde 
500’den fazla koruma ve kontrol ünitesi 
optimum güvenliği sağlamaktadır. Birkaç yüz 
adet kuru tip vakum emprenyeli trafoları ile 

50 Hz elektirik bütün tünele acil durumda 
dahil olmak üzere beslenebilmektedir. Kuru 
ve yağ bazlı trafolar tünel portallarında 
konumlandırılmış olup, ABB tarafından 
tedarik edilmiştir. 

Çalışmaların başlangıcından bu yana ABB, 
ACS 6000li sürücü sistemi ve Sedrun’da 
bulunan ara tüneldeki pasaları, insanları 
ve araç-gereci taşıyan asansör için bir eş 
zamanlı motor tedarik etmiştir. Drenajı 
yapılacak olan suyu 850 metre yüksekliğe 
pompalayabilen ve elektrik tesisatı ile 
otomasyon teknolojisi içeren pompalama 
sisteminin de aynı şekilde ABB Sedrun’da 
kurulumu yapılmıştır. 

Trelleborg’s engineered products operation has launched a new 
tunnel segment gasket for bored tunnels that saves valuable 
time and money by incorporating a cast-in-profile seal within 
the tunnel segment, preventing the need to use adhesive.

trelleBorG lAunches new cAst-in-ProFile 
tunnel seGment GAsket thAt sAves time 
And money

trelleBorG’den eKonomİKlİĞİ artIran Yenİ 
tünel seGment ContalarI

T relleborg tarafından geliştirilen 

yeni bir ürün olan TBM tünelciliği 

için segment halkası contaları 

açısından zamandan tasarruf sağlamanın 

yanı sıra betonarme yapıda yalıtımı 

sağlamakta ve yapıştırıcı kullanımını 
engelleyerek ekonomik olmaktadır. 
Tasarlanan ürün herbir segmentte 
kullanılabilmekte ve taban çivisi ile 
simetrik bir tasarım sağlamaktadır. 

Contanın tasarımı sayesinde segmentin 
bağlama kapasitesi arttırılmış, kurulumu 
sırasındaki sapmaları en aza indirme ve 
fazladan ekipman gereksinimi ortadan 
kaldırmanın yanı sıra, daha temiz bir 
üretim yöntemi kullanılarak çevre dostu 
bir ürün olması sağlanmaktadır. Ürünün 
temizlenmesi ve üretim sonrası meydana 
gelen kusurlar en aza indirilip, optimize 
edilmiş ve üretim süresi kısaltılmıştır. 

Trelleborg yeni mühendislik ürünleri 
Satış Müdürü Vincent van de Vrie, “Tünel 
segment kaplamaları üretimi içerisine 
entegre edilecek olan bu sistem hızlı, 
temiz ve daha kusursuz sonuçlar veren 
bir yöntemdir. Yeni çözüm sayesinde 
bazı eşsiz faydalar sağlanmaktadır, 
hava tutma çözümünün sağlanmasının 
ardından, simetrik, şekilde düzenlemeler 
ve taşımada yapılan yenilikler sayesinde 
muadili olan conta tiplerinden oldukça 
yüksek performansa sahiptir” sözlerini 
dile getirdi.

Tasarım bir kalıp içerisine yerleştirilecek 
şekilde yapılmış olup, ardından üretime 
alınmaktadır. Yerleştirildikten sonra 
beton ile doldurulup döküm işlemi 
yapılmakta ve ortaya nihai ürün 
çıkmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde su 
geçirmezlik en yüksek seviyelere taşınmış 
olmakta ve betonarme segment ile 
contanın karmaşık bir şekilde birbirine 
geçişi işlemi tamamlanmaktadır. 
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Dünyada özellikle büyük çaplı inşaat projelerinde saygın bir yeri olan 
Taisei Corporation, Asya ile Avrupa’yı denizaltından birbirine bağlayan 
ve dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray Projesi’nde 
dünya otomasyon devi Mitsubishi Electric ile gücünü birleştirdi. Taisei 
Corporation’ın delme tünel, batırma tüp ve tüm sistem elektromekanik 
tesislerin montaj ve devreye alma çalışmalarını gerçekleştirdiği 
Marmaray BC1 Boğaz Geçiş Projesi’nde Mitsubishi Electric’in hizmetleri 
ise ileri teknoloji otomasyon ekipmanları, mühendislik ve tasarım, 
projelendirme, yazılım programlama, donanım montajı, devreye alma, 
eğitim ve servis desteğini kapsıyor. 

Taisei CorporaTion MarMaray projesi’nde MiTsubishi 
ElEctric ilE Gücünü BirlEştirdi

Dünyada özellikle büyük çaplı inşaat 
projelerinde saygın bir yeri olan 
Taisei Corporation, Asya ile Avrupa’yı 

denizaltından birbirine bağlayan ve dünyanın 
en derin batırma tüp tüneline sahip 
Marmaray Projesi’nde dünya otomasyon devi 
Mitsubishi Electric ile gücünü birleştirdi. 
Taisei Corporation’ın delme tünel, batırma 
tüp ve tüm sistem elektromekanik tesislerin 
montaj ve devreye alma çalışmalarını 
gerçekleştirdiği Marmaray BC1 Boğaz Geçiş 
Projesi’nde Mitsubishi Electric’in hizmetleri 
ise ileri teknoloji otomasyon ekipmanları, 
mühendislik ve tasarım, projelendirme, yazılım 
programlama, donanım montajı, devreye alma, 
eğitim ve servis desteğini kapsıyor.  Japonya 
başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 
1873 yılından bugüne çeşitli inşaat ve altyapı 

Taisei CorporaTion MarMaray projesİ’nde 
MiTsubishi eleCTriC İle GüCünü bİrleşTİrdİ

projelerinde teknolojisi ile fark yaratan Taisei 
Corporation, Türkiye’de ise dünyanın en 
derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray 
projesindeki çalışmaları ile dikkat çekiyor. Kritik 
öneme sahip zorlu bir proje olan Marmaray’ın 
otomasyon çözümleri ile adından söz ettiren 
bir diğer marka ise elektrik, elektronik ve 
otomasyon alanında köklü bir dünya devi olan 
Mitsubishi Electric. 

Uluslararası Zorlu Standartlar Uygulandı

İki dev markanın Marmaray BC1 Boğaz 
Geçiş Projesi’nde güçlerini birleştirdiğini 
belirten Taisei Corporation Elektro Mekanik 
Müdürü Bülent Özince, Taisei-Gama-Nurol 
konsorsiyumu ile gerçekleştirilen Marmaray 
tünel inşaatı ve Mitsubishi Electric’in projeye 

yüksek katma değer sağlayan hizmetlerine 
ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Taisei Corporation olarak Marmaray BC1 
Boğaz Geçiş Projesi’nin istasyonlar arası delme 
tünellerin açılması, batırma tüp elemanların 
inşası ve montajı, Sirkeci derin istasyonunun 
inşası, tünel ve istasyonların elektromekanik 
işlerinin temin ve montajını gerçekleştirdik. 
Özellikle ters akıntılı boğaz sularında dünyanın 
en derin batırma tüplerinin montajını başarıyla 
gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. 

Yoğun yapılaşmanın yer aldığı tarihi yarımadada 
Sirkeci istasyonu için derin kazıların yapılması 
da çok güçlü uzmanlık gerektiriyordu. 
Marmaray istasyon ve tünellerinde uluslararası 
zorlu standartlara uyarak, yüksek güvenlikli 
elektromekanik sistemlerin başarıyla monte 
edilip devreye alınmasını sağlamış olmaktan 
dolayı çok mutluyuz.”

Üstün Mühendislik Analizleri 
Gerçekleştirildi

Mitsubishi Electric’in Marmaray projesinin 
gereksinimlerini ve emniyet kriterlerini çok iyi 
kavramış olduğunu vurgulayan Bülent Özince, 
Mitsubishi Electric ile işbirliği yapmalarının 
nedenlerini şöyle açıkladı; “Marmaray BC1 
ihalesi “tasarla-yap” şeklinde bir proje olduğu 
için öncelikle mühendislik analizlerinin 
başarılı bir şekilde yapılması gerekiyordu. 
Mitsubishi Electric bu analizleri başarıyla 
gerçekleştirdi. Daha sonraki aşamada ise proje 
gereksinimlerine uygun en güvenilir ürünler 
seçildi. Bu noktada Mitsubishi Electric’in çok 
iyi referanslarının olması da önemli bir rol 
oynadı.”

Mitsubishi Electric’in Marmaray’daki 
Hizmetleri

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon 
Sistemleri, faaliyet alanları içinde önemli bir yer 
tutan altyapı projeleri kapsamında, Marmaray’ın 
“İstasyon Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi”ni 
gerçekleştirdi. Mitsubishi Electric’in Marmaray 
BC1 Boğaz Geçiş Projesi’ndeki hizmetleri; 
ileri teknoloji ürünü otomasyon ekipmanları, 
mühendislik ve tasarım, projelendirme, yazılım 
programlama, donanım montajı, devreye alma, 
eğitim ve servis desteğini kapsıyor. Tünel, tüm 
istasyonlar, havalandırma binaları ve jeneratör 
binalarında elektromekanik ekipmanların 
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kontrol ve izlenme işlerini gerçekleştiren 
Mitsubishi Electric, Marmaray’ın enerji 
sistemlerinin her iki yakada bulunan iki adet 
TEİAŞ ve iki adet jeneratör grubu tarafından 
beslenmesi için gerekli olan senaryoları da 
hayata geçirdi. 

Marmaray Boğaz Geçişi Projesi kapsamında 
Mitsubishi Electric’in tünellerde gerçekleştirdiği 
çalışmalar; havalandırma sisteminin kontrolü 
ve izlenmesi, duman tahliye senaryolarının 
başlatılması, durdurulması ve izlenmesi, 
sel kapaklarının açılıp kapatılması, drenaj 
sisteminin izlenmesi ve alarmlarının gözlenmesi, 
aydınlatmalarının izlenmesi ve kontrolü, 
çevresel ölçüm sistemlerinin izlenmesi, yangın 
alarm ve söndürme sistemlerinin izlenmesi 
şeklinde sıralanıyor. Markanın istasyon ve 
havalandırma binalarındaki çalışmaları 
ise ortak alan ve oda fanlarının kontrolü 
ve izlenmesi, alçak gerilim dağıtım ve UPS 
sistemlerinin kontrolü ve izlenmesi, yangın 
ve söndürme sistemlerinin izlenmesi, ortak 
mahal aydınlatmalarının kontrolü ve izlenmesi, 
temiz su, kirli ve atık su sisteminin izlenmesi, 
yürüyen merdivenlerin kontrolü ve izlenmesi, 
asansörlerin izlenmesinden oluşuyor. 

7/24 Çalışan % 100 Yedekli Kontrol Sistemi

Mitsubishi Electric tarafından yüzde 100 
yedekli olarak tasarlanan Marmaray kontrol 

sisteminde; 37 bin donanım izleme ve kontrol 
noktası, 107 bin yazılım izleme ve kontrol 
noktası, 750 operatör ekranı kontrol sayfası ve 
100 kilometre haberleşme kablosu bulunuyor. 
7/24 çalışan bu kontrol sistemi sayesinde 
örneğin, tünelde oluşabilecek bir yangın 
durumunda operatörler, ilgili olay noktasındaki 
tren operatörü ile temas kurabiliyor, yolcuyu 
ve dumanı tahliye etmek amacıyla hava akış 
yönünü tespit edebiliyor. Böylelikle sistemin, 
operatörü yönlendirmesi ile hata olasılığını en 
aza düşürüp kolaylıkla tanımlı havalandırma 
senaryosunu başlatabiliyor.

Yolcu Güvenliği İçin Herşey Hazır 

Marmaray BC1 projesinin tüm elektromekanik 
sistemleri SIMS (Station Information 
Management System) adı verilen SCADA 
sistemi tarafından kontrol edilerek izleniyor. 
Bu alt sistemler arasında tünel ve istasyon 
havalandırma, güç dağıtım sistemleri, 
aydınlatma, sel kapakları, yangın algılama ve 
söndürme sistemlerinin kritik bir öneme sahip 
olduğunun altını çizen Taisei Corporation Elektro 
Mekanik Müdürü Bülent Özince, “Tüm bunlar 
Mitsubishi Electric’in tasarladığı altyapı ile 
tam yedekli olarak kontrol ediliyor ve izleniyor. 
Tünel içerisinde tam yedekli fiber altyapısı da 
tesis edilmiş durumda. Her istasyonda yine 

yedekli PLC’ler ile alt sistemlerin kumandası 
kesintisiz olarak sağlanıyor” diye konuştu.

Yeraltı metro sistemlerinde bu gibi kritik 
öneme sahip sistemlerin sürekliliğinin 
yolcu güvenliği açısından olmazsa olmazlar 
arasında yer aldığını vurgulayan Özince, 
“Bunu kesintisiz olarak başarabilmek ancak 
tam yedekli güvenilir PLC gruplarının temini 
ve işletmecinin rahatlıkla kullanabileceği bir 
SCADA alt yazılımı ile mümkün. Bu bilinçle 
hareket eden Mitsubishi Electric’in, üstün 
teknolojisi ve mühendislik çözümlerinin yanı 
sıra uzun yıllara dayanan deneyiminin de 
katkısıyla çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
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Büyükçekmece Atıksu tüneli kAzılArındA  
ePB tBm PerformAnsı

ÖZET
Şehir tünelciliği kazılarında kullanılan TBM’lerin ilk yatırım 
masrafları klasik tünelciliğe göre oldukça yüksektir. Bu 
nedenle, bu tip projelerin ekonomikliği açısından TBM’lerin 
kazı performansları oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu 
çalışmada, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel 
Müdürlüğü’nün Büyükçekmece’deki 4607 m uzunluğundaki 
atık su deşarj hattı projesinde kullanılan pasa basınçlı 
(EPB) TBM’in kazı performansı anlatılacaktır. Kullanılan 
EPB TBM’in net kazı hızları, günlük ve aylık ilerleme hızları, 
makine kullanım oranları ve duraklama sebepleri, vardiya 
raporlarından elde edilen veriler kullanılarak özetlenecektir. 

EPB TBM PErforMancE in ExcavaTion of 
BuyuKcEKMEcE WaSTE WaTEr TunnEl

Yıldırım Tan ÖZaYdın

YSE-NAS İş OrtAklığı,  
İStANbul

EmrE AvuNduk

İStANbul tEkNİk ÜNİvErSİtESİ,  
mAdEN mÜhENdİSlİğİ bölÜmÜ,  
mASlAk, İStANbul

hANİfİ ÇOpur

İStANbul tEkNİk ÜNİvErSİtESİ,  
mAdEN mÜhENdİSlİğİ bölÜmÜ,  
mASlAk, İStANbul

AbStrACt
Excavation performance of urban tunnelling TBMs 
has a critical effect on the project economy due to 
their high capital cost compared to conventional 
tunnelling methods. in this study, the performance 
of an EPB TBM used for excavation of waste water 
tunnel project in istanbul is summarized based on 
daily shift reports. Daily and monthly advance rates, 
machine utilization times, stoppages and geological 
parameters affecting the performance of EPB TBM 
is summarized in this study using the data obtained 
from daily shift reports.

1. ProJenin tAnıtılmAsı

tünel Güzergâhı güneyde büyükçekmece ön Arıtma tesisi’nden 
başlayarak kuzey-kuzeydoğudaki tepecik beldesi’nin doğu-sundan 
büyükçekmece Gölü’ne paralel olarak devam edip kuzeydeki taş 
ocaklarında bitmektedir (şek. 1). 

tünel güzergâhı 3702+905 m uzunluğun-dadır. büyükçekmece 
Atıksu tüneli, kuzey kesimden başlayarak 0+000 km ile 3+702 
km’ler arasında Epb tbm ile, 906 m’lik kısa tünel bitiminden itibaren 
büyükçek-mece’ye doğru 2650 m açık kazı ile Ctb boru döşeme 
yöntemi ile açılacaktır. tünel üzerindeki örtü tabakası kalınlığı 18 m 
ile 50 m arasında değişmekte olup, tünel kesitinin segment iç çapı 
3,2 m, bitmiş tünel ise 2,8 m’dir.

tünelin yapımını Akad-kaner İş Ortak-lığı’nın alt yüklenicisi olan 
YSE-NAS İnşaat İş Ortaklığı yüklenmiştir.

Güzergah Gürpınar formasyonu’nda bulunan kil, kum ve çamurtaşı 
birimlerinden ve kuşdili formasyonu’nda bulunan kil ve kum 
birimlerinden geçmektedir. tünelin kazı çapı (dış çapı) 3850 mm’dir. 
birincil tahkimat olarak 6 parçalı, iç çapı 3200 mm, dış çapı 3600 
mm ve uzunluğu 1200 mm olan segmentler kullanılmaktadır. kazılan 
pasa kuyu başına her biri 8 m3 kapasiteli 3 adet vagon katarı ile 
taşınmaktadır; kuyu başında vinç ile yeryüzündeki geçici depo 
sahasına dökülmektedir. kullanılan herrenknecht marka Epb tbm’in 
kesici kafasında 12 adet çift ringli disk keski ve 42 adet riper tipi keski 
bulunmaktadır. kazı esnasında kazı aynasına, kazı odasına ve burgu 
konveyör içine köpük verilerek pasa şartlandırma yapılmaktadır. 

20 Nisan 2013 tarihinde uzun hattın kazı işine başlanmış olup, şu 
anda tünelin 1800 m’lik kısmının kazısı bitmiş durumdadır (Ekim 
2013 itibariyle) ve günlük 31.2 m’yi geçen kazı hızları elde edilmiştir. 
tünelde, günde 12'şer saatlik 2 vardiya ve haftada 7 gün (2 haftada bir 
6 gün) düzeninde çalışma yapılmaktadır.

2. Büyükçekmece Atıksu tüneli GüzerGAHının JeoloJisi

tünelin jeolojisi Oktay vd. (2008) referansına göre aşağıda 
özetlenmektedir. tünel güzergahının jeolojik kesiti şekil 2’de 
verilmektedir.

tünel güzergahı boyunca tersiyer-Geç kuvaterner yaşlı bir istif 
yüzeyler. İstifin tabanında beyaz-bej renkli ve karstik kireçtaşlarından 
yapılmış Soğucak formas-yonu bulunur. Üstüne tektonik sınır 
boyunca kum mercekli killerden yapılmış Oligosen yaşlı Gürpınar 
formasyonu gelir. bu birim, yine bir tektonik sınır boyunca, Geç 
kuvaterner yaşlı kil ve kumdan yapılmış kuşdili formasyonu 
tarafından örtülür.

tünelin kuzey kesiminde (taşocakları) 0+000 km ve 0+221.60 km’ler 
arasında kireçtaşlarından yapılmış Soğucak formasyonu bulunur. 
formasyon beyaz bej-açık gri bej renkli tabakalanması fazla belirgin 
olmayan, fosilli, tabaka sınırları düşey geçişli yoğun kırıklı ve çatlaklıdır. 
Çatlaklar boyunca karst gelişmiştir. Güzergahının kuzeydeki tünelin 
221 m’lik kesimde gözlenen Soğucak formasyonu’nun fosilli karstik 
boşluklu kireçtaşlarının kaya kalite oranı (rQd) %0-19 arasında 
değişmektedir. kireçtaşları rQd oranına göre çok zayıf kaya 
kalitelidir.
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Şekil 1. Tünel güzergahı

Şekil 2. Tünel güzergahının jeolojik kesiti (Oktay vd., 2008)

Çizelge 1. EPB TBM’in teknik özellikleri

Gürpınar formasyonu güzergahın 0+221.60 km ile 1+075.71 km’leri 
arasında ince kumtaşı aratabakalı çamurtaşlarından oluşmaktadır. 
Çamurtaşları; grimsi mavi renkli, mikalı, ince kumtaşı aratabakalı, sık-
seyrek kırıklı çatlaklı, çok zayıf-zayıf-orta-çok iyi kaliteli kayadır (rQd 
= %17-100). tünelin bu kesiminde geçilecek Gürpınar formasyonu’nun 
kumtaşı ara tabakalı çamurtaşları, sert zemin-yumuşak kaya nitelikli, 
yer yer çok düşük dayanımlı kaya özelliği kazanmış bir istiftir.

1+075.71 km ile 2+111.25 km’ler arasında Gürpınar formasyonu’nun 
daha üst kesiminde bulunan sarımsı kahve renkli, ince kumlu, siltli 
ve mikalı, demirli mineralleri oksitlenmiş, yer yer ince karbonat çakıllı 
ve kum mercekli killeri kesilecektir.

3. tBm Özellikleri

büyükçekmece atıksu tüneli kazısında herrenknecht marka 3810 
mm kazı çapına sahip Epb tbm kullanılmaktadır. tbm’in genel bazı 
teknik özellikleri Çizelge 1’de ve bir fotoğrafı şekil 3’de verilmiştir. 

kullanılan tbm’in kesici kafasında 12 adet çift ringli disk keski ve 42 
adet riper tipi keski bulunmaktadır. kazı esnasında kazı aynasına, 
kazı odasına ve helezon konveyör içine köpük verilerek zemin 
şartlandırma yapılmaktadır.
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Şekil 6. Kesici kafada bulunan merkez keskinin aşınma öncesi ve sonrası görünüşü

Şekil 3. Kullanılan EPB TBM

Çizelge 2. Tünel güzergahının bazı jeolojik ve jeoteknik özellikleri

Şekil 5. Makine kullanım oranları

Şekil 4. Ortalama günlük ilerleme hızları 

4. tBm PerformAnsı

tünelin kazısına 20 Nisan 2013 tarihinde başlanmış olunup 29 haziran 
2013 itibari ile tünelin 990 metrelik kısmının kazısı tamamlanmıştır. 
En iyi aylık ilerleme 478 metre ile mayıs ayında, en iyi günlük ilerleme 
ise 31,2 metre ile haziran ayında kaydedilmiştir (şek. 4).

tbm performansını etkileyen en önemli faktörlerden birisi 
de geçilen güzergahın jeolojisi ve jeoteknik parametreleridir. 
büyükçekmece atık su tüneli güzargahında geçilen değişik 
formasyonların tbm kazı hızına etkisi araştırılmıştır. İncelenen 
jeoteknik rapor sonrasında güzergah jeoteknik parametreler 
açısından 3 bölüme ayrılmış ve bu parametreler Çizelge 2’de 
özetlenmiştir.

vardiya raporlarının analizinden elde edilen sonuçlara göre 
güzergahın 0-221 m’lik kısmında geçilen Soğucak formasyonu’nda 
düşük dayanımlı kireçtaşları kesilmiştir. makinenin net kazı 
hızları 25-55 mm/dk (1,5 - 3,3 m/saat) arasında değişkenlik 
göstermekle beraber ortalama 35 mm/dk (2,1 m/saat) olduğu 
tesbit edilmiştir. İlerleme hızlarında görülen anomali, yüksek 
rQd yüzdesine sahip kaya kütlelerinin, zaman zaman makinayı 
zorlayarak kazı hızlarını düşürmesidir (örneğin bÇ-17 sondaj 
logu).

şubat ayında güzergahın 450 m paralelinde aynı formasyon 
üzerinde açılan 900 m’lik deşarj tünelinde yapılan kazıda ilerleme 
hızları çok düşmüş, daha sonrasında ise makine ilerlemesi 
durma noktasına gelmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda kesici 
kafadaki merkez keskinin tamamen aşındığı tespit edilmiştir 
(şek. 6). Güzergahın bu kısmından alınan numuneler üzerinde 
nokta yük dayanımı ve Cerchar aşındırıcılık deneyleri yapılmıştır. 
deney sonuçları sonrasında güzergahtan alınan kireçtaşlarının 

49. ring ile 820. ring kazısı arasındaki günlük vardiya raporları 
incelenerek, her ring kazısı için kazı, segment kurulumu ve arıza-
bekleme süreleri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 
günlük ortalama kazı süresi yüzdesi % 30, ring kurulum süresi % 27, 
arıza ve duraklama süreleri ise % 43 olarak belirlenmiştir (şek. 5).
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Şekil 7. Güzergahtan alınan numunenin nokta yük dayanım testi sonr ası görünüşü

Şekil 8. Tünel kilometresine bağlı net kazı hızı

(şek. 7) basınç dayanımları 75 mpa ve Cerchar aşındırıcılık 
indeksi değeri ise 1.0 olarak tespit edilmiştir.

İncelemeler göstermiştir ki, güzergahta Gürpınar gibi zayıf 
bir formasyon içine oluşum esnasında çok sağlam Soğucak 
formasyonu kireçtaşı blokları girmiştir. bu bloklar bir kaç 
metrelik boyutlara sahip olmalarına rağmen, yumuşak zeminler 
için tasarımlandırılmış Epb tbm’ler için kazı performansını 
oldukça olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. kullanılan 
Epb tbm 0+0 ile 0+221 km arasında bulunan çok kırıklı 
çatlaklı Soğucak kireçtaşını çok rahat keserken, bu bloklar ile 
karşılaşılaşıldığında sorun yaşanmaktadır. 

Güzergahın 0+221 km ile 0+346 km’lik kısmında ince 
kumtaşı aratabakalı çamurtaşlarından oluşan Gürpınar fm 
geçilmiştir. düşük dayanımlı % 17-27 rQd değerlerine sahip 
olan çamurtaşlarının kazısında herhangi bir olumsuzluk 
yaşanmamış ve ilerleme hızları 40 mm/dk (2,4 m/saat) 
mertebesinde seyretmiştir.

Güzergahın 0+346 km ile 1+075 km’lik kısmında geçilen Gürpınar 
formasyonunda 1,40 mpa dolaylarında basınç dayanıma sahip 
rQd yüzdesi 17-100 arasında değişen yumuşak kaya sınıfında 
ince kumtaşı aratabakalı çamurtaşları kazılmıştır. bu bölgede 
ilerleme hızları 6 – 52 mm/dk (0,36 – 3,1 m/saat) arasında 
değişmiştir. Güzergahın 0+620 km ile 0+665 km’leri arasında 
yüksek rQd yüzdesine sahip yüksek basınç dayanımlı 
kumtaşlarıyla karşılaşılmış ve kazı hızlarında ciddi düşüşler 
görülmüştür. 0+695 km ile 0+755 km’ler arasında karşılaşılan 
yüksek rQd değerine sahip çamurtaşlarının kazısı sırasında 
ciddi problemler yaşanmış ve kazı hızları 6 mm/dk’ya (~0,4 m/
saat) kadar düşmüştür. Yaşanan bu olumsuzluklar neticesinde 
kazı zaman zaman durdurulup aynada kırım yapılarak kumtaşı 
tabakaları geçilmiştir (şek. 8). 

Güzergahın 1+075 km’sinden sonra (temmuz 2013) yapılan 
kazılarda aşırı yapışkan bir kil ile karşılaşılmıştır. bu kilde kazı 
performansı oldukça düşmüştür (5-6 m/gün ilerleme), uygun 
köpük şartlandırma yapılarak ilerlemeler günde ortalama 10 – 
12 m’ye çıkarılmıştır. Ancak, bu döneme ait vardiya raporları bu 
çalışma kapsamında detaylı olarak incelenememiştir.

5. sonuçlAr

Soğucak formasyondaki çok kırıklı çatlaklı kireçtaşlarında 
3,3 m/saat gibi yüksek net kazı hızlarına ve 22 m/gün gibi 
yüksek ilerleme hızlarına ulaşılmıştır, ancak ortalama değerler 
2,1 m/saat ve 8-9 m/gün olmuştur. Yumuşak olan Gürpınar 
formasyonunda ortalama net kazı hızı 2,4 m/saat ve en iyi 
günlük ilerleme hızı 32 m/gün olmuştur. mayıs ayında Gürpınar 
formasyonunda toplam ilerleme miktarı 478 m olmuştur. Ancak, 
Gürpınar formasyonu içinde karşılaşılan yüksek dayanımlı 
kumtaşı ve çamurtaşı tabakalarında kazı performansı çok 
düşmüştür (0,4 m/saat net kazı hızı), hatta bazı kısımlarda 
kırıcılar ile aynaya müdahale edilerek bu kısımlar geçilmiştir.

referAnslAr
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İshak Sert
Şavşat Regülatörü 
HES Projesi, Artvin

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

Mesut Emre Aymir
Devoll HES Projesi, Arnavutluk

Orkun Özkısa
Riyad Metro Projesi, Suudi 
Arabistan

Özer Şen
Özmak Makina

Murat Hızel
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metro Projesi, İstanbul

Mehmet Sonuç
Harem Projesi Atıksu Tüneli Hat 1B Geliş Şaftı ve Rögar 
Bağlantı Tüneli, Suudi Arabistan

Mesut Emre Aymir

Orkun Özkısa Özer Şen

Murat Hızel

Mehmet Sonuç
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Süleyman Karagüzel-
lgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi, Çankırı
Süleyman Karagüzel-

Şener Özkan
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul

Suat Yıldız
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metro Projesi, İstanbul

Sinan Acun
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Projesi, İstanbul

Süleyman Doğan
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi, İstanbul

Yahya Kemal Kılınç
Pamuklu Barajı İletim Tüneli 
Projesi, Mersin

Veysel Salgıntaş
Yusufeli Barajı Projesi, 
Artvin
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Ertan Yapıcı
1 Mart
Riyad Metro Projesi, Suudi Arabistan

Fevzi Çakmak
10 Nisan
Casablanca Bouskoura Deşarj Tüneli Projesi, Fas

Fatih Uzun
9 Mart
Bağışlı Karayolu Tüneli Projesi, Trabzon

İsmail Gündoğdu
7 Mart
Üsküdar-Ümraniye Metro Projesi, İstanbul

Muhammer Atasoy
25 Mart
Çamlıca Tepesi Tünel Projesi, İstanbul

Ertan YapıcıErtan YapıcıErtan Yapıcı

Fevzi ÇakmakFevzi ÇakmakFevzi Çakmak

Fatih UzunFatih Uzun

İsmail Gündoğduİsmail Gündoğdu

Muhammer AtasoyMuhammer AtasoyMuhammer AtasoyMuhammer AtasoyMuhammer Atasoy

124 Şantiyelerde Doğumgünü Kutlamaları - Birthday Celebrations
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ŞANTİYELERDE YAŞAM

126 Şantiyede Yaşam - Life In Site

Şantiyenin Minik Ziyaretçisi
Ata Berk Süler
İzmir-İstanbul Otoyol Projesi Selçukgazi Tüneli, Yalova

Şantiyede Balık Zamanı
Fahir Tansuer
İzmir-İstanbul Otoyol Projesi, Balıkesir

Şantiyede Mangal
Engin Akcan
Beni Hareer Karayolu Tüneli, Irak

Bilardo Zamanı
Gökhan Selim Duran
Kartal-Kaynarca Metro Projesi, İstanbul

Şantiyenin Minik Ziyaretçisi Şantiyede Mangal

Bilardo Zamanı

Yoluna Kaybeden Tünelci
İhsan Kaplan
İzmir-İstanbul Otoyol Projesi 
Belkahve Tüneli, İzmir

Yoluna Kaybeden Tünelci
İhsan Kaplan
İzmir-İstanbul Otoyol Projesi 
Belkahve Tüneli, İzmir
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128 Şantiyede Yaşam - Life In Site

Şantiyenin Vazgeçilmezi Közde Çay
Uğur Karaman
Kömürhan Karayolu Tüneli Projesi, Elazığ

Şantiyede Reklam Çekimi
Sanem Kayalı
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul

Kaf Sin Kaf Şantiyede
Süleyman Karagüzel
Ilgaz Dağı Karayolu Tüneli Projesi, Çankırı

Şantiyede Akşam Mangalı
Halil Şeyhanlı
Devoll HES Projesi, Arnavutluk

Sigortası Atan Tünelci
İhsan Kaplan
İzmir-İstanbul Otoyol Projesi 
Belkahve Tüneli, İzmir

Şantiyede Reklam Çekimi

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Projesi, İstanbul

Kaf Sin Kaf Şantiyede

Ekip Halı Sahada
Orkun Özkısa
Riyad Metro Projesi, Suudi Arabistan
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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

20. Deniz Tumaç
 İstanbul Teknik Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

21. Emre Avunduk
 İstanbul Teknik Üniversitesi

22. Mustafa Ömür Sür
 Yertaş

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

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

27. Harun Otacı
 E-Berk

28. Utku Gürtekin
 E-Berk

29. Oktay Ekinci
 Devlet Su İşleri

30. Deniz Aydın
 Dicle Üniversitesi

31. İbrahim Yaroğlu
 Devlet Su İşleri

32. Cemil Demirer 
 Devlet Su İşleri

33. Mehmet İpeksever
 Devlet Su İşleri

34. Emin Doğan
 Devlet Su İşleri

35. Nur Korkmaz
 Devlet Su İşleri

36. Türker Köymen
 Bekaert

37. İsmail Mehmet Yerlikaya
 Bekaert

38. Mustafa Uyar
 Bekaert

39. Nazim Kahraman
 Devlet Su İşleri

40. Ali Akgümüş
 Devlet Su İşleri

41. Mehmet Akgün
 Devlet Su İşleri

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

43. Yücel Erdem
 Erer Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

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

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

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

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

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

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

50. Hasan Gerçek
 Bülent Ecevit Üniversitesi

51. Nuri Ali Akçın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

52. Hakan Tunçdemir
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

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

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

56. Cevdet Kurt
 Özgün Şirketler Grubu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69. Sinan Polat
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

71. Mustafa Karakuş
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

72. Levent Tüysüz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

73. Halil İbrahim Şahin
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

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

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

77. Volkan Kuruyer
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

78. Seçkin Yarlıgaş
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

79. Atakan Leventyürü 
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

80. Osman Sürmen
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

81. Nail Akbulut
 Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

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

83. Orhan Yenigün
 Yüksel Proje-Emay İş Ortaklığı

86. Turgay Onargan
 Dokuz Eylül Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

87. Cemalettin Okay Aksoy
 Dokuz Eylül Üniversitesi

88. Kerim Küçük
 Dokuz Eylül Üniversitesi

89. Vehbi Özacar
 Dokuz Eylül Üniversitesi

90. Ramazan Çomaklı
 İstanbul Teknik Üniversitesi

91. Melike Yıldırım
 Tünelmak

92. Serhat Köle
 Tünelmak

93. Mubin Ören
 Tünelmak

94. Kazım Yaşar Levent
 İksa Yapı Kimyasalları

95. Osman Erdoğan
 İksa Yapı Kimyasalları

96. Tuncer Bulut
 İksa Yapı Kimyasalları

103. Musafa Akgül
 NTF İnş.

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

105. Raşit Altındağ, 
 Süleyman Demirel Üniversitesi

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

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

108. Gökhan Kara
 Ekol koz İnşaat

109. Mustafa Akça
 Alarko

110. Onur Kansu
 Alarko

111. Engin Tıkır
 FD Sondaj

112. Şahin Keskiner
 WFT İnş.

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

114. Tuncay Arıcı
 NTF İnş.

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

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

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

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.

215. Veli Ay
 Yapı-Tek A.Ş.

216. Kiyasettin Hefer
 Yapı-Tek A.Ş.

218. Önder Sayın
 ERKOM Ltd. Şti.

219. Ümit Kamil Uslu
 ERKOM Ltd. Şti.

220. Bilal Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

221. Suat Ağırbaşoğlu
 ERKOM Ltd. Şti.

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

224. Bedrettin Deniz
 ERKOM Ltd. Şti.

225. Sedat Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

226. Tural Pınarbaşı
 ERKOM Ltd. Şti.

227. Koray Uzun
 ERKOM Ltd. Şti.

228. Şeref Süzen
 ERKOM Ltd. Şti.

229. Sinan Toper
 ERKOM Ltd. Şti.
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230. Burak Bulutcan
 ERKOM Ltd. Şti.

231. Aytaç Bozkurt
 ERKOM Ltd. Şti.

232. Sadettin Sertaç Ustaoğlu
 ERKOM Ltd. Şti.

233. Mustafa Filiz
 ERKOM Ltd. Şti.

234. Emrah Özker Öztürk
 ERKOM Ltd. Şti.

235. Erdem Kavuncu
 ERKOM Ltd. Şti.

236. Kadir Eray Altundağ
 ERKOM Ltd. Şti.

237. Burcu Kader
 ERKOM Ltd. Şti.

238. Okan Yakan
 ERKOM Ltd. Şti.

239. Mehmet Ünlü
 ERKOM Ltd. Şti.

240. Ahmet Şen
 ERKOM Ltd. Şti.

241. Zekiye Gamze Alış
 ERKOM Ltd. Şti.

242. Önder Koçak
 ERKOM Ltd. Şti.

243. Mustafa Emre Ölmez
 Düzkar İşaat

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

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

247. Hüseyin Doğan
 Düzkar İşaat

248. Şamil Doğrusoy
 Ünal Akpınar İnş.

249. Adil Kulakoğlu
 Ünal Akpınar İnş.250. Gündüz Ökten
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

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

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

254. Hasan Karabiber

255. Hasan Denek
 Melemoğlu İnş.

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

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

258. Niyazi Şennazlı
 Fugrosial Ltd. Şti.

259. Süleyman Bilge Parlak
 Fugrosial Ltd. Şti.

260. Özcan Yılmaz

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

262. Mehmet Yağız

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

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

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

266. Ayhan Koçbay
 DSİ Gn. Md.

267. Selman Turan

268. Serkan Akdemir
 IC – İçtaş

269. Vahap Dilek, 
 IC – A

270. Faraz Shoaee Sarbanghali
 MRA İnşaat

271. Soner Ocak
 ZTM Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

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

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

275. Hakan Kırlıoğlu- Feride Kırlıoğlu 
 Patlayıcı Madde Ticareti

276. Cumali Kaydu
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

277. Bahriye Yaman
 YMSK Joint Venture

278. Saffet Aslan
 YMSK Joint Venture

279. Mevlana Muhammed Alaloğlu 
 YMSK Joint Venture

280. Korhan Demir
 YMSK Joint Venture

281. Timuçin Özbayır
 YMSK Joint Venture

282. Önder Yeşilçimen
 TK Müşavir Mühendisler

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

284. Şafak Karataş
 Biskon yapı A.Ş.

285. Fahrettin Yıldırım
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

286. Ömer Akarsu
 İnelsan İnşaat

287. Öncü Gönenç
 Yapı Merkezi

288. Mustafa Başar Arıoğlu
 Yapı Merkezi

289. Mehmet Hacıalioğlu
 STFA İnş. A.Ş.

290. Gürkan Erdal
 Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü

291. İbrahim Balaban
 Saudi Binladen Group – TDRS

292. Taylan Karabay

293. Hüseyin Işıl
 GCF-Peker İş Ort.

294. Abidin Türkay Ayten
 IGT Mühendislik Müşavirlik

295. Murat Arslan
 Çözüm Enjksiyon

296. Gökbora Akay
 Taisei

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

298. Eren Arıca
 TCDD

299. Koray Akçay
 Prota Mühendislik

300. Evren Poşluk
 TCDD

301. Samet Okay
 Saudi Binladen Group – TDRS

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

303. Merve Bulut
 İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

304. Esin Şentürk
 İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

305. Okan Su
 Bülent Ecevit Üniversitesi

306. Hasan Ali Mahrebel
 Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

307. Korkut Möroy
 Yüksel Proje

308. Zeynep Sertabipoğlu
 İstanbul Üni. Maden Müh.   
 Bölümü

309. Hasan Eker
 Gümüşhane Üniversitesi

310. Niyazi Özgür Bezgin
 İstanbul Üniversitesi

311. Reşat Ulusay
 Hacettepe Üniversitesi

312. Tufan Dalkıran
 Altınok Müşavir Müh.

313. Ahmet Şentürk
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

314. Ali Sarıışık
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

315. Orhan Güler
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

316. Süleyman Kunter Kunt
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

317. Pınar Güner Cantekinler
 Kordsa Global

318. Levent Kurtuldu
 TK Müşavir Mühendisler

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

320. Ferhat Şahinbaş
 Cengiz İnşaat

321. Nuri Çaykun Alpaslan
 Yıldız Teknik Üniversitesi

322. Olgay Yaralı
 Bülent Ecevit Üniversitesi

323. Mehmet Özdemir
 Tunga Limited

324. Talat Alp

325. Melih Geniş
 Bülent Ecevit Üniversitesi

326. Arif Halil Durukan
 DSİ 14. Bölge

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

328. Onur Koç
 IGT Tunnelbau Gmbh

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

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

332. Ela Güner
 öğrenci (İst.Tek.Üni)

333. Ali Aslanbaş
 Özka İnşaat

334. İbrahim Atalay
 İSK Gen. Müd.

335. Mustafa Korkanç
 Niğde Üniversitesi

336. İsmail Güneş

337. Neşe Özbek

338. Bayezid Özden
 IGT Mühendislik Müşavirlik

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

411. Hürriyet Akdaş
 Eskişehir Osmangazi Üniv.

412. Erdem Hidayetoğlu
 Makyol İnş. A.Ş.

413. Fethi Can Köse
 Makyol İnş. A.Ş.

414. Erdem Altaş
 Makyol İnş. A.Ş.

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

416. Hayrettin Baysal
 DSİ 3. Bölge Müdürlüğü

417. Sare Ayça Çimen

418. Emre Meriç
 Üniarge

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

420. Yusuf Balatlı

421. Doğancan Aydoğmuş

422. Barış Berberoğlu

423. Ahmet Koyun
 Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

424. Mithat Kabaali

425. Ahmet Hamdi Deliormanlı, 
 Dokuz Eylül Üniversitesi

426. G. Gülsev Uyar Aldaş
 Hacettepe Üniversitesi

427. İbrahim Çavuşoğlu
 Gümüşhane Üniversitesi

429. İbrahim Ataöz
 ICA - İçtaş - Astaldi Ortaklığı

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

431. Nurettin Pelen
 DSİ Gn. Md.

432. Ali Kuleli
 Akfen İnş. A.Ş.

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

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

435. Kıvanç Aktan
 Zitron Türkiye

437. Bahadır Batır
 TCDD

438. Gökhan Göksel

439. Uğur Gani Sincar
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

440. Mustafa Tolga Öner
 Emay Müşavirlik

441. Emrah Şimdi
 STFA

442. Berke Bayraktar
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

443. Şevket Deveci
 ESA İnşaat

444. Mehmet Uran Unutmaz
 Cengizler Yol Yapı

445. İlyas Bekçi
 Ecetur İnşaat

446. Fatih Kara
 YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

447. Enes Kayahan
 Kalyon İnşaat

449. Seyfullah Ekiz
 TBM Cutters

450. Asaf Bulut
 Ekol Koz Madencilik

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

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

453. Mustafa Fakıbaba
 GCF-Peker İş Ortaklığı

454. Özberk Aydemir
 Peker İnşaat

455. Yusuf Tatar
 GCF-Peker İş Ortaklığı

456. Cem Sağdıç
 Gülermak

457. Ali Bayrak
 Altınok Müşavirlik Mühendislik

458. Ahmet Uçar
 Altınok Müşavirlik Mühendislik

459. Mehmet Ali Arıkan
 GCF-Peker İş Ortaklığı
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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

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
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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.

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  

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

692. Yasin Doğan
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

693. Mehtap Aydın
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

696. Mehmet Burkay Sarı
 Seda İnşaat

697. Nedim Yüksel
 Demirkıran Madencilik

698. Mevce Ecem Ergun
 Sargın İnşaat

699. Süleyman Kırışman
 Demirkıran Madencilik

700. Tuncer Kırbaş
 Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

701. Hüseyin Erkan İnal
 Bayburt Grup A.Ş.

702. Emre Önal
 Bayburt Grup A.Ş.

703. Bahattin Karaca
 KEM-P Elektrik Motor

704. Kamil Aydın
 Zorgün İnşaat

705. Özgür Yurtaydın
 Herrenknecht

706. Hasancan Tuğsat
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

707. Erhan Talu
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

708. Ahmet Bardak
 Aga Enerji A.Ş.

709. Koray Yüksel
 Aga Enerji A.Ş.

710. Dinçer Delipınar
 Aga Enerji A.Ş.

711. Orhan Arpa
 Türkcan Yapı   
 
714. Mehmet Ali Berk
 Emay Müşavirlik

715. R. Fatih Tepehan
 Emay Müşavirlik

716. Emel Alataş
 Emay Müşavirlik

717. Hakan Şener
 Akad İnşaat

718. Orçun Saltık
 YDA-Sigma-Makimsan-Burkay Ortaklığı

719. Ahmet Erdinç Balaban
 Emay Müşavirlik

722. Recep Karataş
 Melemoğlu İnşaat

723. Bora Öğütlüler 

724. Ertuğrul Gökçeli
 Zorgün İnşaat

725. Dönmez Çiftci
 DSİ 5. Böl. Müdürlüğü

726. Cemal Samur
 Geonet Müş. Müh.

727. Fuat Özmet
 ARS Geoteknik Müş.

728. Mustafa Öztürk
 E-Berk Makine

729. Orhan Esat İnanır
 Geogrup İnş. San. Ve Tic. AŞ.

730. Ufuk Çatalkaya
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

731. Berivan Yağız
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

732. Emine Hilal Aksu
 Gülermak-YSE Ort.

733. Emirhan Selçuk
 Yüksel-Emay Adi Ort.

734. Burak Küçük
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Contractor      % 50

Engineering      % 12

Supplier      % 11

University        % 9

Others        % 7

Municipality        % 5

State Hydrolic Works      % 3

Mining        % 2

State Railways       % 1

Geology  %30

Mining  %29

Civil   %20

Others  %11

Mechanical    %3

Geophysics    %3

Surveying    %2

Chemistry   % 1

Electric   % 1

Computer  %0,5

Metalurgy %0,5

Müteahhitlik Firması
 

50%

Mühendislik 
 

12%

Üniversite 

9%

TCDD 

1%

DSİ 

3%
Madencilik
 2%

Tedarikçi

11% 

Diğer 

7%

Belediye 

5%

Jeofizik 
Mühendisliği 

3%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

0,5%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

1%
Kimya 
Mühendisliği 
 

1%
Metalurji 
Mühendisliği 
 

0,5%

Harita  
Mühendisliği 

2%
Makine 
Mühendisliği 

3%

Maden Mühendisliği 

29%

Jeoloji Mühendisliği 

30%

İnşaat Mühendisliği 

20%

Diğer 

11%

BİREYSEL ÜYELERİN MESLEKİ DAĞILIMI - ProfEssions of MEMBErs

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

2016 ChINA TuNNELINg AND uNDERgRouND WoRKS 
CoNFERENCE (CTUC), ChINA

24-25 EKiM  2016

INTERNATIoNAL SYMpoSIuM oN SuBMERgED 
FLoATINg TuNNELS AND uNDERWATER STRuCTuRES 
(SUFTUS-2016), ChINA

http://www.cmct.cn/suftus/index.htm

20-22 NİsaN 2016
WoRLD TuNNEL CoNgRESS 2016, uSA

http://www.wtc2016.us/

22-28 NİsaN 2016

 13Th INTERNATIoNAL CoNFERENCE uNDERgRouND 
CoNSTRuCTIoN & EETC, CzECh REpuBLIC

http://www.ucprague.com/   

23-25 Mayıs 2016

SWISS TuNNEL CoNgRESS 2016, SWITzERLAND

https://www.swisstunnel.ch/Swiss-Tunnel-
Congress.5.0.html

15-17 HazıraN 2016

2016 M INTERNATIoNAL SYMpoSIuM EuRoCK 2016, 
TuRKEY

http://eurock2016.org/

29-31 ağustos 2016

TBM DIgS TuRKEY INTERNATIoNAL CoNFERENCE, 
TuRKEY

http://www.tbmdigsturkey.org/

16-18 KasıM 2016

3. TÜNEL YApIM TEKNoLoJILERI vE EKIpMANLARI 
FuARI, TÜRKIYE

1-4 Eylül 2016

7Th INTERNATIoNAL CoNFERENCE & 
ExhIBITIoN oN MASS MININg – MASSMIN 2016, 
AuSTRALIA

http://www.massmin2016.com

9-11 Mayıs 2016

TBM AppLICATIoNS II, NoRWAY

http://tunnel.no/events/tbm-applications-ii-seminar  

6-7 HazıraN 2016

8Th NoRDIC gRouTINg SYMpoSIuM, NoRWAY

http://nordicgrouting.com

26-27 Eylül
ThE BRITISh TuNNELLINg SoCIETY CoNFERENCE 
AND ExhIBITIoN, uK

http://www.btsconference.com/content

11-12 EKiM 2016
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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.

hALİL RIFATpAŞA MAh. pERpA TİCARET MERKEzİ YÜzER hAvuz SK. A BLoK KAT 12 N.1819 ŞİŞLİ/İSTANBuL 

Beşiktaş v.D.: 875 036 0473,  Banka: t.C. İş Bankası IBAN: tr14 0006 4000 0011 2810 5956 12

Tel: +90 212 438 17 54 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.

hALİL RIFATpAŞA MAh. pERpA TİCARET MERKEzİ YÜzER hAvuz SK. A BLoK KAT 12 N.1819 ŞİŞLİ/İSTANBuL

Beşiktaş v.D.: 875 036 0473,,  Banka: t.C. İş Bankası IBAN: tr14 0006 4000 0011 2810 5956 12

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

SON ÖNEMLİ SAYFALAR-ind-6.indd   144 20.04.2016   11:14:34



SON ÖNEMLİ SAYFALAR-ind-6.indd   145 20.04.2016   11:14:35



SON ÖNEMLİ SAYFALAR-ind-6.indd   146 20.04.2016   11:14:36



TÜNEL KAPAK-15.indd   5 19.04.2016   12:30:05



TÜNEL KAPAK-15.indd   2 19.04.2016   12:29:56


	TÜNEL-15-KAPAK
	3-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-37
	38-39
	40-41
	42-43
	44-49
	50-55
	56-57
	58-63
	64-65
	66-75
	76-79
	80-81
	82-91
	92-93
	94-97
	98-99
	100-101
	102-103
	104-105
	106-107
	108-109
	110-113
	114-115
	116-119
	120-123
	124-125
	126-129
	130-140
	141-146

