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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

PRESIDENT OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Değerli Okuyucularımız 
26-28 nisan 2016 tarihleri arasında San Francisco 
kentinde toplanan Dünya Tünelcilik Konferansı hakkında 
bilgi vermekten mutluluk duyuyorum. Toplantıya 54 
değişik ülkeden katılan 2319 tünelci konularında son 
gelişmeleri tartıştılar ve kalıcı arkadaşlıklar kurdular. 
Türkiye 57 katılmcı ile 7 ci sıradaydı. Uluslararası bu tür 
kongrelere Türkiye’den katılımcıların artmasında Tünelcilik 
Derneğinin önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz. 340 
dan fazla bildirin tartışıldığı bu toplantıda dokuz tebliğ 
Türkiye’dendi ve oldukça ilgi topladı. Bildiriler hakkında 
çok kısa bir özeti ve önemli bulduğumuz bazı fotoğrafları 
bu sayı içeresinde bulacaksınız. Derneğimiz kiraladığı bir 
stentle sergi alanında yerini aldı ve Türkiye’deki projelerle 
ilgilenenlerin ilgi odağı oldu. norveç’te 2016 haziran 
ayında olacak Konferansta şimdiden yerimizi ayırttık bile. 
Bu konferansa bildiri özetinin son gönderme tarihinim 15 
haziran olduğunu lütfen unutmayınız.

Çoğunuzun bildiği gibi Türkiye2de TBM projeleri çok hızlı 
olarak artmaktadır, birkaç ay içeresinde yeni 30 a yakın 
TBM in yeni projelerde çalışmasını bekliyoruz. Tabii ki 
bu projelerin başarısı önemli ölçüde personelin bilgi ve 
görgüsünün yeni kazı teknolojilerine ayak uydurmasına 
bağlı olacaktı. Bu konuda da Tünelcilik derneği sektöre 
hizmette önemli bir adım attı. zor şartlarda TBM kazısının 
işleneceği Uluslar arası Konferansın ikincisini Kasım 16-18 
tarihleri arasında İstanbul’da yapıyoruz. Bu konuya Ulusal 
ve Uluslararası ilgi çok büyük ve şimdiden birçok tebliğ 
özeti organizasyon komitesine ulaştı bile. lütfen bizi Web 
sayfamızda takip ediniz.

Bir sonraki sayıya kadar hoşça kalın, hepinizi sevgi ve 
saygılarımla kucaklıyorum. 

dear readers 
It is my pleasure to tell something about the World tunnelling 
Congress which was held in San Francisco between 26-28 
april 2016. It was a fantastic meeting of underground 
construction professionals from across the globe with an 
attendance of 2,319 from 54 countries and turkey was the 
7th with a total of fifty-seven participants. More than 340 
peer-reviewed Manuscripts were published and we are 
proud to tell that 9 of the papers were from turkey. you will 
find a brief summary of these technical papers including 
some photographs within this issue of our journal. turkish 
tunneling society had a boot in the exhibition hall and 
was the key meeting point of the tunneling professionals 
which were interested into fascinating world of tunneling 
activities in turkey. We already booked our stand for the 
future meeting in norway for 2017 WtC Conference. Please 
don’t forget that deadline for the submission of the abstracts 
is the 15th of June.

as you are aware of the latest tunnelling projects in turkey, 
more than 30 new tbMs will be launched in the market 
very soon and it is obvious that well trained staff will be the 
key point for the success of the projects. turkish tunnelling 
Society will organize the 2th of the International conference 
on the “TBM DiGs in Difiicult ground” in İstanbul on the 
16-18 november 2016. the national and international 
interest into the conference is great, several abstracts 
already reached the organizing committee, please visit our 
web page and send us your comments for the future success 
of the future tunneling projects. 

Please remain till the next issue, with my best regards.  
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DÜNYA TÜNEL KONGRESİ’NİN ARDINDAN

From April 22nd to 28 th in San 
Francisco, United States, the ITA held 
its 42nd General Assembly along with 
the 2016 World Tunnel Congress (WTC), 
co-organised with the Underground 
Construction Association of SME.

The WTC2016 conference experienced 
the greatest number of registrations 
and exhibits in the history of the WTC. 
Attendance exceeded expectations 
with more than 2,300 visitors from 54 
countries converging at the week-long 
event. A record-setting 298 exhibit 
booths showcased the most current 
products and technical developments in 
the world.

After the World tunnel 
Congress
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“San Francisco’da düzenlenen Dünya Tünel Kongresi’nde sergi stant 
satışı ve kayıtlı ziyaretçi sayısı rekorları kırıldı. 2.319 delegenin katıldığı 
ve 298 tane standın satıldığı kongrede Tünelcilik Derneği de bir stant 
satın alarak hazır bulundu.”

10-19-HABER-DÜNYA TÜNEL KONGRESİ’NİN ARDINDAN.indd   11 23.07.2016   18:30:15



Mayıs - Haziran 2016 .  www.tunelder.org.tr

12

10-19-HABER-DÜNYA TÜNEL KONGRESİ’NİN ARDINDAN.indd   12 23.07.2016   18:30:18



San Francisco’da düzenlenen Dünya Tünel 
Kongresi’nde sergi stant satışı ve kayıtlı 
ziyaretçi sayısı rekorları kırıldı. 2.319 

delegenin katıldığı ve 298 tane standın satıldığı 
kongrede Tünelcilik Derneği de bir stant satın 
alarak hazır bulundu.

Tünelcilik sektörünün “Dünya Prömiyeri” olarak 
adlandırılan Dünya Tünel Kongresi bu yıl 
22-28 Nisan tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin San Francisco şehrinde düzenlendi. 
Kongreyle birlikte Uluslararası Tünelcilik 
Birliği’nin (ITA) 42. Genel Kurul toplantısı da eş 
zamanlı olarak düzenlendi. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde tünelcilik 
endüstrisini yaklaşık 15.000 üyesi bulunan ABD 
Madencilik, Metalürji ve Arama Topluluğu’na 
(SME) bağlı olan Yeraltı İnşaat Birliği (UCA) 
temsil ediyor. UCA ile ITA tarafından birlikte 
organize edilen Dünya Tünel Kongresi sayesinde 
tünelcilikle ilgili yeniliklerin tartışıldığı Dünya’dan 
ve Birleşik Devletler’den örneklerin sunulduğu 
yegane bir hafta geçirildi.

ITA tarafından her yıl bir başka ülkede düzenlenen 
“Dünya Tünel Kongresi” toplantıları tünelcilik 
profesyonelleri, inşaat mühendisleri ve yerel 
otoriteler tarafından en yüksek ilgiyi gören 
yıllık bir randevu. Bu yıl ki randevuda konferans 
tarihinin kayıtlı ziyaretçi ve fuar sergi rekoru kırıldı. 
Kongreyi beklentilerin üzerinde 54 ülkeden 2.319 
delege ziyaret etti. Bununla birlikte sergi salonu 
için 298 adet standın satışının yapılmış olması 
yine kongre tarihinde bir rekor anlamına geliyor. 
Kongreye 28 firma sponsor olurken toplamda 738 
tane bildiri başvurusu yapıldı. Bu bildirilerden 
353 tanesi kabul edilip kongre kitabına dahil 
edilirken 185 tane bildiri podyum, 168 tanesi de 
poster sunum olarak kabul edildi.

Kongrede 298 adet stant satışı yapıldı

Kongrenin bu denli ilgi görmesinin 
sebeplerinden biri olarak iki yılda bir düzenlenen 
Kuzey Amerika Tünelcilik Konferansı ile WTC 
2016’nın birleştirilerek tek bir organizasyon 
halinde düzenlenmesi olarak gösteriliyor. 
Kuzey Amerika Tünelcilik Konferansı’nın 
kaynaklarının, yeteneklerinin ve geleneksel 
katılımcılarının kongreye aktarılması çok başarılı 
bir organizasyonu ortaya çıkardı.

Dünya Tünel Kongresi pazarlama komitesi 
başkanı Mike Rispin kongreyle ilgili olarak şu 
açıklamalarda bulundu; “Bizimkisi zorlu bir 
endüstri. Tüneller açık bir şekilde kentsel çevre 
düzenlemesine katkı veriyor ve daha fazla yeşil 
alanın ortaya çıkmasına imkan veriyor. Tüneller 
toplum yararına hizmet veriyor. Ve tüneller 
insanlık için iyidir.” 
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ITACET Kısa Kurs Oturumları ile kongre başladı

Kongreye ilk olarak teknik eğitim oturumları ile başlandı. Cuma ve Cumartesi 
günü süren eğitim kurslarına özel olarak kayıt yaptıran delegeler katıldı.

Dünya Tünel Kongresi organizasyonlarında her yıl ITACET tarafından iki 
günlük eğitim kursları düzenlenir. Organizasyonu üniversite öğrencilerinin 
ve mühendis profesyonellerin tünelcilik disiplinlerinde gelişmeler üzerine 
eğitimlerini desteklemek üzere kurulan ITACET Vakfı düzenlemekte.

San Francisco’da iki gün boyunca iki paralel kurs oturumu düzenlendi. 
Yaklaşık olarak 70 kişinin katıldığı kurslardan biri “Tünelcilikte Görüntüleme 
ve Kontrol” başlığında verilirken diğeri “Yeraltı Açıklıklarının Kullanımı” 
başlığında yoğunlaştı.

Geçtiğimiz yıl Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde düzenlenen kongrede 
teknik oturumlar merkez otel ile birlikte civardaki birkaç otele yayılmış 
ve oturumların takibini zorlaştırmıştı. Sergi salonunun da ikiye ayrılıp 
birbirine pek de yakın olmayacak mesafede oluşu bütünlüğü bozmuş ve 
eleştiri konusu olmuştu. WTC 2016 organizasyon komitesi bunlardan ders 
çıkarmış ve San Francisco’nun kalbinde yer alan Moscone Center’ı seçerek 
hem tüm oturumların hem de sergi salonunun tek bir binada olmasını ve 
organizasyonun oldukça başarılı geçmesini sağladı.

Pazar günü ITA icra kurulu tarafından genel kurul toplantısı yapılırken aynı 
zamanda çalışma grupları ve ITA Genç Üyeler grubu kendi toplantılarını 
gerçekleştirdiler.

ITA Genç Üyeler Grubu

Britanya Tünelcilik Derneği’ne bağlı olarak kurulan Genç Üyeler Grubu’nun 
yaptığı başarılı çalışmalar ITA için esin kaynağı oldu. Benzer bir konsept ITA 
Exco tarafından geliştirilip ITA  için uyarlandı. 2014 yılında Brezilya’da 
gerçekleştirilen ITA Genel Kurulu’nda hayata geçirilerek ITA Genç Üyeler 
Grubu kuruldu. Grubun amacı endüstrideki genç profesyoneller ve öğrenciler 
arasında teknik bir iletişim ağı kurmak, endüstrideki tecrübe seviyesine 
göre kuşaklar arasında köprü oluşturmak, endüstrideki gelişmeleri ve 
yenilikleri yeni nesillere aktarmak ve diğer üye ülkeleri genç üyeler grubu 
oluşturmaları için cesaretlendirmek olarak belirlenmiş. Konferansta bir stant 
sahibi olan Genç Üyeler Grubu kendilerini tanıtma fırsatı bulurken, kendi 
organizasyonlarını yaparak toplantılar ve etkinlikler gerçekleştirdiler.

Pazar akşamı ise ITA tarafından tüm WTC 2016 WTC katılımcılarına ve 
onların misafirlerine Hoşgeldin Resepsiyonu verildi. Atıştırmalıklar ve 
kokteyller ile canlı müzik eşliğinde tünelcilerin kaynaşabileceği ve kulis 
yapabilecekleri bir ortam oluşturuldu.

Kongre Açılış Töreni

Kongrenin resmi olarak açılış töreni pazartesi günü yapıldı. WTC 2016 
organizasyon komitesi başkanı Mike Smithson’un açılış konuşmasıyla 
başlayan törende görevi yeni seçilecek başkana devredecek olan ITA başkanı 
Soren Degn Eskesen ve diğer yetkililer birer konuşma yaptılar. Daha sonra ise 
sözü Muir Wood Dersi’ni vermek üzere Prof. Dr. Peter Kaiser aldı. San Francisco 
Koleji Bandosu tarafından yapılan gösteri ile açılış töreni sonlandı.

Açılış töreninin tamamlanmasının ardından fuar sergi bölümünün açılışı 
yapıldı ve stantlar ziyaretçilere açıldı. Aynı zamanda 5 farklı oturumda 
paralel teknik oturumlar ve poster sunumlara da başlandı.

Muir Wood Dersi 

1974 yılında ITA’yı kuran ve ömür boyu başkanlığını yapan Sir Alan Muir Wood 
anısına 2014 yılından itibaren bir eğitim oturumu düzenlenmeye başlandı. 
“Muir Wood Lecture” adı altında düzenlenen bu ders oturumu için her yıl 
Dünya Tünelcilik Kongresi’ni organize eden komite tarafından bir eğitmen 
davet edilir. Kongrenin açılış programı kapsamında eğitmen sahneye alınır ve 
tünelcilik alanında yapmış olduğu özgün çalışmaları delegelerle paylaşır. San 
Francisco’da bu yılki Muir Wood Dersi, Kanadalı Prof. Dr. Peter Kaiser tarafından 
“İnşaat ve Maden Endüstrisinde Derin Yeraltı Yapılarının Desteği-Yüksek 
gerilimli zeminlerde karşılaşılan problemler ve çözümleri” üzerine verildi. 

Prof. Kaiser dersinde derin madencilik ve Alp Tünelciliği uygulamalarından 
bahsederken, statik ve dinamik yenilme davranışlarının yarattığı sığ ve derin 
kaya kütlesi yenilme uygulamalarını anlattı. Ortak çalışmaya dayalı araştırma 
ve gerçek deneyimlerin bir arada sunulduğu iş yeri güvenliği ve gerçekçi 
tasarım uygulamaları da dersin ana başlık arasında yer aldı. Ders genelinde 
şu konulara yer verildi:

Derin tünellerin ekonomik ve güvenli yapımı, yüklenici tarafından yürütülen 
efektif destek sistemlerine bağlı olarak gerilimli ve kırıklı jeolojik yapı 
üzerinde etki gösterebilir. Buna bağlı olarak, kaya kütlesi davranışı iyi bir 

ITA Genel Kurul Toplantısı

San Francisco Kolej Bandosu

Muir Wood Dersi, Kanadalı Prof. Dr. Peter Kaiser tarafından verildi
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şekilde incelenmeli ve jeolojik kontroller gerektiği şekilde yapılmalıdır. 
Madencilikte ise gerilme değişiklikleri kazının yapıldığı yerde oluşan aşırı 
bakım işlemleri beklenmeyen duraksamalara ve maliyette artışlara neden 
olmaktadır. Bu tarz durumlarda deformasyon temelli destek tasarımı yaklaşımı 
ile kaya destek sistemi üzerinde aşırı yükleme önlenebilir ve optimum destek 
kurulumu aşamaları belirlenebilir.

Gerilmeden dolayı kırıklı kaya kütlesi etrafında kazı anında oluşan süreksizliklerin 
mühendislik açısından üç temel aşama içerdiği görülmektedir. 

1. Kazı aynası ve etrafında kayaç kırılmaları; 

2. Kırıklı kayanın dökülmesinden meydana gelen deformasyonların kontrolü,

3. Şiddetli enerji dağılımı sayesinde meydana gelen yenilmeler. 

Pratik çalışmalarda mühendislik yaklaşımları sayesinde bu üç problemin 
çözümü oldukça ekonomik olarak yapılabilmektedir. Bu çerçevede verilecek 
olan ders aşağıdaki teknik konular üzerinde yoğunlaşacaktır:

 Derin kazılar için kaya kütlesi dayanımı tahmini ve karşılaşılan problemler;

 Standart kaya destek sistemi tasarımı yaklaşımlarının limitlerinin 
tanımlanması;

 Statik ve dinamik yenilme davranışlarına karşı tünellerde deformasyon 
kontrolü probleminin sonuçları;

 Ekonomik kazı çalışmaları için efektif destek sistemi tasarımı.

Kongrede tartışılan başlıklar

2.319 katılımcı kongre boyunca şu başlıkların tartışılmasına katılma fırsatı 
buldular: Paris’te düzenlenen COP 21 zirvesinin ardından şehirlerdeki 
iklim değişikliği ile nasıl mücadele edilecektir? Şehirlerin taşıma ağlarının 
gelişmesinin yanı sıra yeryüzündeki yeşil alanların ve yürüyüş bölgeleri 
hangi yaklaşımlar ile yeşillendirilebilir? Şehir planlamasının geleceği nasıl 
olacaktır? Gelecekte malzeme taşımacılığı hangi yollar ile gerçekleşecektir? 
Tünelcilik ve yeraltı uygulamalarındaki yüksek teknoloji hangi yollar ile akıllı 
şehirlerin gelişmesine yardımcı olabilir? Tünelcilik camiasının bu sorulara 
ustaca cevapları ITA ve SME UCA tarafından düzenlenen konferans boyunca 
200 adet teknik oturumda sözlü ve poster sunumları dahilinde birer birer 
tartışılarak çözümlenmeye çalışıldı. 

Yenilik odaklı Dünya Tünel Kongresi aynı zamanda iş toplantılarına da 
imkan vermekte. Toplamda 298 adet stant Moscone Merkezi’nde yer aldı 
ve firmalar en son teknolojik ürünleri tünelcilik endüstrisine sergilediler. 
Katılımcılar aynı zamanda 180 adet poster sunumu ile yenilikçi tedarik 
yöntemleri, maliyet ve risk analizi, sözleşme yöntemleri, BIM teknolojileri ve 
dünya çapındaki yenilikçi yeraltı altyapılarına (su iletim, atıksu, depolama, 
demiryolu tünelleri ve metro projeleri) ulaşma fırsatı buldular.

ITA’nın yeni başkanı seçildi

Kongre haftası 42. Genel Kurul toplantısı ile sona erdi. Genel Kurul ilk 
olarak 24 Nisan tarihinde toplanarak geçmiş dönemdeki faaliyetler ve 
çalışma grup raporları üzerine çalışmalar yaptı. Kurul ikinci toplantısını 
27 Nisan tarihinde yaptı ve burada yeni yönetim seçilirken 2019 yılındaki 
Dünya Tünel Kongresi’nin hangi şehirde yapılacağının oylaması yapıldı. Bu 
toplantıda ITA’nın yeni başkanı Brezilyalı bir inşaat mühendisi olan Prof. Dr. 
Tarcisio Celestino olarak belirlendi.

Celestino üç yıl boyunca yapacağı işleri şu şekilde tanımladı; “Dünya’nın 
nüfusu önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde kabaca iki katına çıkacaktır. Bu 
durum ise yeraltı uygulamalarına olan talebi arttıracak ve tasarım, inşaat 
işleri önem kazanacaktır. ITA’nın görevlerinden biri ise devlet birimlerini, 

Kongrede 168 adet poster sunumu yapıldı

Celestino üç yıl boyunca yapacağı işleri şu şekilde tanımladı; “Dünya’nın 

ITA’nın yeni başkanı Prof. Dr. Tarcisio Celestino oldu
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karar veren makamları ve halkı yeraltı uygulamalarının en doğru çözüm 
olduğuna inandırmaktır. Geçmişe baktığımızda ise yapılan hatalardan 
ders almamız gerektiğini görebiliriz. Örnek olarak eğimli olarak inşa 
edilen yollar daha sonra tüneller ile yeniden düzenlenmektedir. Eğer 
en ekonomik ve uygun yöntemin seçimini baştan yaparsak daha önceki 
nesillerin yaptığı hataları yapmadan hızlıca sonuca ulaşabiliriz. ITA 
aynı zamanda çalışma grupları ve komiteleri ile tasarım kriterlerini 
ve inşaat yöntemlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu tarz çalışmalar 
ile yeraltı inşaatının güvenli olduğunu kanıtlayabilir ve izin alma 
işlemlerini hızlandırabiliriz. Bazı ülkelerde bu nedenlerden dolayı efektif 
uygulamalar gerçekleştirilememektedir.”

42. Genel Kurul’da Brezilyalı Tarcisio Celestino 2016-2019 dönemi 
için başkan seçilirken Eric Leca (Fransa), Jinxiu Yan (Çin), Alexandre 
Gomes (Şili) ve Ruth G. Haug (Norveç) başkan yardımcıları olarak görev 
alacaklar. Giuseppe Lunardi (İtalya), Chungsik Yoo (Kore) ve Davorin Kolic 
(Hırvatistan) ise yürütme kurulu üyeleri olarak seçildiler. 

Kongre süresince UCA Genç Üyeler Komitesi, 70.000 Amerikan Doları 
tutarında nakit burs olanağı sağlarken kolej öğrencilerinin tünelcilik 
sektöründe iyi bir kariyer başlangıcı yapmalarını hedefledi. Burs; 
öğrencilerin konferans seyahat harcamalarını, kongreye tam kayıt ve 1 
yıllık UCA üyeliğini kapsıyor. 

Türkiye Dünya Tünel Kongresi 2019’a aday oldu

Önümüzdeki yıl Dünya Tünel Kongresi ve ITA 43. Genel Kurulu 9-15 
Haziran tarihlerinde Norveç’in Bergen şehrinde gerçekleştirilecek. 
Bir sonraki yıl ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde 
düzenlenecek. 2019 yılında hangi şehrin ev sahipliği yapacağına ise 
San Francisco’daki oylamalarda karar verildi. Oylamaya İngiltere’nin 
Londra, İtalya’nın Napoli, Avusturya’nın Salzburg ve Türkiye’den de 

İstanbul şehirleri 2019 yılındaki organizasyon için aday ülke şehirleri 
olarak katıldılar. 

ITA’ya üye olan 73 ülkeden biri olan Türkiye’yi Yollar Türk Milli Komitesi 
(YTMK) temsil ediyor. ITA nezdinde Türk Tünelciliği’ni temsil eden YTMK, 
bu yılki kongrede WTC 2019 için aday oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir 
stant satın alan YTMK oylama için kulis çalışmalarında bulundu. 

ITA üyesi 73 ülkenin temsil edildiği genel kurulda, oylama işlemleri iki 
aşamalı olarak gerçekleştirildi. Birinci oylamada İtalya, İngiltere,  Avusturya 
ve Türkiye katıldığı 1. tur sonucunda Türkiye 7 oy alarak son sırada yer 
aldı. En yüksek iki oyu alan İtalya ve İngiltere final aşamasına kaldılar. 
Yapılan final oylamasında İtalya en yüksek oyu alarak 1. oldu. Böylelikle 
İtalya’nın Napoli şehri 2019 yılı için Dünya Tünel Kongresi ve ITA 45. Genel 
Kurulu’na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Ayrıca kongreyi düzenleyen WTC 2016 organizasyon komitesi başkanı 
Mike Smithson düzenlenen törenle ITA Bayrağı’nı WTC 2017’yi 
düzenleyecek olan Norveç Tünelcilik Derneği yöneticilerine teslim etti.

Tünelcilik Derneği San Francisco’da

İlk kez 2014 yılında Brezilya’da düzenlenen Dünya Tünel Kongresi’nde 
stant satın alarak Türk Tünelciliği’ni Dünya’da temsil etmeye başlayan 
Tünelcilik Derneği, geçtiğimiz yıl Hırvatistan’daki Dünya Tünel 
Kongresi’nde de stant satın almış ve kongreye hem bildiri sunumu hem 
de ziyaretçi delege olarak geniş çaplı bir katılım sağlamıştı. Tünelcilik 
Derneği Ailesi bu yıl da San Francisco’da yerini alarak 1223 numaralı 
standında dünya tünelcilerini ağırladı. 

Tünelcilik Derneği ülkemizdeki tünelcilik gelişmelerini kendi standında 
tünel profesyonelleri ile paylaştı. Dernek standı özellikle dünyanın farklı 
bölgelerinde faaliyet gösteren yabancı tünelcilik firmalarında çalışan 

Kongrede Yollar Türk Milli Komitesi standı
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Türk tünelcilerin uğradığı ve Tünelcilik Derneği Ailesi ile kaynaştığı bir 
yer oldu. Ayrıca ülkemizdeki dev yatırımlar, projeler ve yapılacak olan 
ihaleler hakkında bilgi almak isteyen firma temsilcileri ile Türkiye’de 
birlikte iş yapabilecek ortaklar arayan yabancı firma yetkilileri için de 
doyurucu bilgiler alabildikleri stratejik bir nokta oldu.

Eylül ayında yapılacak ve Tünelcilik Derneği tarafından organize edilen 
3. Tünelcilik Fuarı’nın tanıtımı ve yine Tünelcilik Derneği tarafından 
organize edilen ve Kasım ayında düzenlenecek olan 2. Uluslararası TBM 
DiGs Konferansı’nın tanıtımı da yine bu stantta yapıldı. Ayrıca Tünelcilik 
Derneği’nin resmi yayını “Tünel” dergimiz hem dernek standında hem 
de dergiler için ayrılan özel bölümde dünya tünelcilerine sunuldu. 
San Francisco Dünya Tünel Kongresi için özel olarak hazırlanan dergi, 
Türkiye’den kongreye katılan tek dergiydi. 

Tünelcilik Derneği; her yıl Dünya tünel kongrelerine bildiri ile katılımı 
teşvik etmekte ve ülkemizden katılımın artması hedefleniyor. Her 
sene Türkiye’den katılımın arttığı WTC organizasyonlarına önümüzdeki 
yıllarda Türkiye’den hem bildiri olarak hem de ziyaretçi olarak katılımın 
yüksek olması planlanıyor. Daha önceki yıllarda Türkiye tek tük delege ile 
WTC kongrelerine katılım gösterirken artık en çok delegeye sahip ülkeler 
arasında yer alıyor.

Tünelcilik Derneği ailesi kongreye geniş katılım gösterdi

Tünelcilik Derneği San Francisco’da
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WTC 2016’da en çok delegeye sahip olan ülkeler:

ABD   : 1013

Kanada  : 125

İtalya   : 70

Japonya  : 61

Almanya  : 60

İsviçre   : 60

Fransa  : 57

Türkiye  : 56

Çin   : 51

G. Kore  : 50

Birleşik Krallık  : 48

Norveç  : 38

Avusturya  : 30

Hollanda  : 26

İspanya  : 22

Meksika  : 17

Teknik gezi ve Turlar

Kongre süresi boyunca San Francisco’nun ilgi çekici ve özel yerlerini görmek 
isteyenler için özel tur etkinlikleri düzenlendi. Bunlardan bazıları; San 
Francisco’ya özgü kablolu araç denilen tramvay ile Golden Gate Köprüsü ve 
Viktoryan Tarzı Evler’i de kapsayan şehir turu, Alcatraz Hapishanesi ziyareti, 
devasa ağaçları barındıran Redwood Ormanı ziyaretiydi.

Özel şehir turlarının haricinde teknik gezi kapsamında da turlar düzenlendi. 
Bunlardan biri San Francisco Metro Projesi’nin Çin Mahallesi İstasyonu’na 
yapıldı. San Francisco Metro Sistemi’ne dahil edilen yeni hatta South of 
Market, Moscone Merkezi, Union Meydanı ve Çin Mahallesi istasyonları 
bulunuyor. San Francisco’nun kalbinde bulunan ve kongrenin düzenlendiği 

San Francisco Metrosu’na teknik gezi düzenlendi

Kapanış Kokteyli

Gala Yemeği

Moscone Merkezi’ne çok yakın olan istasyonlardan birine teknik gezi 
düzenlendi. Teknik gezilerden bir diğeri ise San Francisco’nun şaraplarıyla 
ünlü Napa Vadisi’ndeki üzüm bağlarına ve şarap mahzeni amacıyla açılmış 
olan tünellere düzenlendi. WTC 2016’nın kapanışı 27 Nisan akşamında 
yapılan gala yemeğiyle son buldu. Kokteyl ile başlayan akşam Kaliforniya 
Mutfağı’na ait yemekler, özel içecekler ve yerel bir Amerikan caz grubunun 
müzik dinletisi eşliğinde unutulmaz bir geceye dönüştü. 
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Şekil 1. Avrasya Tüneli jeolojik kesiti ve lokasyona göre TBM ayna 
basınçlarının değişmesi Istanbul (1)

Çizelge 1. Avrasya Tüneli Projesi’nde kullanılan sismik contanın  
hareket kapasitesi (3)

Şekil 2. Avrasya Tüneli Projesi’nde kullanılan sismik conta (2,3)

22-28 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin San 
Francisco kentinde yapılan Dünya Tünel Kongresi’ne 54 değişik 
ülkeden 2.319 kişi katıldı. Türkiye 56 katılımcı ile 8. sıradaydı. 

738 özetin gönderildiği konferansta, 185 özet sözlü, 168 özet ise poster 
sunum olarak kabul edildi. Aşağıda sadece özellikle Türkiye ile yakından 
ilgili olan veya olabilecek tebliğleri çok kısa olarak özetlenecektir.

Türkiye’den 9 tebliğ vardı. Bunlardan 4’ü ITA tarafından yılın projesi 
seçilen ve Türkiye olarak gurur duyduğumuz Boğaz geçişine, iki katlı 
Avrasya Tüneli’ne aitti. Bu tebliğlerde projenin ihale, fizibilite çalışmaları, 
finans temini, jeoteknik çalışmalar, planlama safhalarının yanında 
projede uygulanan son teknolojilere ve uygulamalara ait bilgiler verildi 
(1, 2, 3, 4). Projenin en önemli özelliklerinden biri 11 bar’a kadar ayna 
basınçlarında çalışılabilinmesiydi. Projeye ait jeolojik kesit ve TBM’in 
önündeki ayna basınçları Şekil 1’de verilmiştir. 

Bu kadar ayna basıncı altında sadece slurry makinelerin çalışabileceği 
gerçeği göz ardı edilmemelidir. İstanbul ciddi bir sismik risk altında 
olduğu için tünelin bazı yerlerinde çok özel hazırlanmış sismik contalar 
kullanıldı. Sismik conta özellikleri Çizelge 1’de özetlenmektedir. Türk 
tünel mühendisliği için önemli olan bu uygulamanın diğer projelere 
de örnek olmasını dileriz. Avrasya Tüneli Projesi’nde kullanılan sismik 
contalar Şekil 2’de gösterilmiştir.

TBM’in %30-60 kuvars içeriğine sahip jeolojik formasyonlardan 
geçmesi beklendiğinden, makine imalatçısı firma, keskilerin atmosferik 
basınçlarda kesici kafanın arkasından değiştirilmesine imkan kılan 
yeni bir teknoloji kullandı. Keskilerin atmosferik basınçta kesici kafanın 
arkasından nasıl değiştirildiği ise Şekil 3’de verilmektedir. Boğaz 
geçişinde elde edilen bu başarı, kongrede Karin Bappler’in geniş çaplı 
TBM uygulamalarını anlattığı tebliğ ile (5), Steve Hunt’ın Dünya’da 
uygulanan yüksek ayna basınçları ile elde edilen sonuçları özetlediği 
tebliğ göz önüne alındığında (6) Avrasya Tüneli’ndeki sonuçların ne 
kadar önemli olduğu daha da iyi anlaşılmaktadır.
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Şekil 3. Atmosferik basınçta keskilerin TBM’in arkasından değiştirilmesi (1)

Şekil 5. Siltli ve killi formasyondan geçerken penetrasyonun spesifik enerji ile 
değişimi (9)

Şekil 4. Lake Mead Projesi’nde metamorfik kayada 372 m3/s su geliri (7)

Çizelge 2. EPB TBM’lerin İstanbul’daki karmaşık jeoloji için geliştirilen günlük 
ilerlemelerin tahmin modelinde, gerçekleşen ve tahmin edilen değerlerin 

karşılaştırılması (5)

Bugün 15 bar’a kadar ayna basıncı uygulanan en önemli projelerden 
bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrindeki 
Lake Mead Intake No. 3 projesidir. Schuerch ve arkadaşlarının bu 
konuda verdiği tebliğ çok ilgi topladı. Bu proje Dünya’da açılan 
tünellerin en zor şartlarda açılanlarına bir örnek teşkil etmektedir (7). 
Bu projede metamorfik kayada 372 m3/ s su gelirinin vahameti Şekil 
3’ te verilmektedir. Tünelcilik Derneği’nin organize ettiği ve İstanbul’da 
16-18 Kasım tarihinde yapılacak zor şartlarda TBM konferansında bu 
grubun bu konuda sunacağı ve projedeki gelişmeleri anlatacakları 
tebliğin büyük ilgi uyandıracağını düşünüyoruz. Lake Mead Projesi’nde 
metamorfik kayada 372 m3/s su geliri Şekil 4’de gösterilmiştir.

Türkiye’den gelen ve dikkat çeken diğer bir tebliğ ise karmaşık jeolojik 
yapılarda, EPB’lerin günlük ilerlemelerinin tahmini için geliştirilen 
bir modeldi (8). Bu model kullanılarak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metro Hattı’nda elde edilen değerlerle tahmin edilen değerlerin 
karşılaştırılması Çizelge 2’de verilmektedir. Bu model yerindeki spesifik 
enerjinin tahminine dayanmaktadır. 

Bu yöntemin bir zorluğu killi ve siltli formasyonda spesifik enerjinin 
nasıl tahmin edileceğidir. Ulrich Maidl ve arkadaşlarının bu konuda 
verdiği tebliğ, yukarıda bahsedilen modelin anlaşılmasına ışık tutacak 
niteliktedir (9). Şekil 5, spesifik enerjinin penetrasyonla nasıl değiştiğini 
çok açık şekilde göstermektedir.

Türkiye’den gelen diğer bir tebliğde Tuzla Atıksu Tüneli’nde 
kullanılan 3,15 m çapındaki bir EPB TBM’de, 12 inç çapındaki çift 
disk sarfiyatının 35,7 m3/disk olduğu vurgulandı. Bu proje için 
geçilen jeolojik formasyonlarda disk sarfiyatının tamamen mm/dev 
olarak penetrasyona ve spesifik enerjiye bağlı olduğu tebliğin en 
önemli sonuçlarındandı (10).

Balcı ve arkadaşlarının geliştirdiği taşınabilir kazı seti ile ilgili 
verilen bildiri ise diğer önemli bir ilgi kaynağı oldu (11).

Türkiye’de gelecekte açılacak derin ve uzun tünellerde 
havalandırma bacalarının mekanik yöntemlerle açılması(raise 
boring-sondaj yöntemi ile kuyu açılması) kaçınılmaz olacaktır. 
Aydın ve arkadaşlarının Balya kurşun madeninde mekanize olarak 
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açılan tünellerde elde ettikleri deneyimlerini bu konferansta 
katılımcılarla paylaşmaları bu yöntemin daha iyi anlaşılmasına ışık 
tutacak nitelikte görülmektedir (12).

Ömer Aydan ve arkadaşlarının geliştirdiği yeni bir sınıflama sistemi 
ise tahkimat tasarımında önemli bir yer alacağa benziyor (13).

Şu anda Türkiye’de bütün gözler Gerede İçmesuyu Projesi’nde 
kullanılacak TBM’de. Bu projede daha önce iki TBM başarısız 
olmuştu. İmalatçı firmanın “crossover yeni jenerasyon” olarak 
nitelediği TBM’in, 20 bar su basıncına kadar bir basınçta başarılı bir 
kazı yapacağı iddia edilmektedir. Robbins yetkilileri sundukları bir 
tebliğde bu yeni jenerasyon makineleri tanıttılar (14).

Türkiye’de zor şartlarda kullanılan EPB TBM’lerde en önemli konu, 
TBM’in önünden fayları, formasyon geçişlerini ve eski su kuyularını 
görememektir. Bu iş için yapılan ön delgi ise hem pahalı hem de çok 
zaman almaktadır. EPB şartlarında bugüne kadar denenen jeofizik 
yöntemler ise tam sonuç vermemiştir. Jinho Park ve arkadaşlarının 
elektrik özdirenç (rezistivite) yöntemini kullanarak geliştirdikleri bir 
sistem Türkiye’deki uygulamalar için başarı vaat etmektedir.

Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren ve yukarıdaki çok kısa özetleri 
verilen tebliğlerin dışında birçok önemli tebliği, piyasaya yakında 
çıkacak tebliğler kitabında bulabilirsiniz.

WTC 2016 tebliğler kitabından alınan kaynaklar

1. Istanbul Strait Road Crossing Tunnel,Project Challenges and TBM 
Solutions,Werner Burger,  Ergin Arioglu

2.Istanbul Strait Road Tunnel Project – From Concept to Operation, 
Basar Arioglu Yapi, Seok Jae Seo , Mustafa Tanriverdi.

3.Istanbul Strait Road Tube Crossing: Challenges, Risks and 
Mitigation Strategies, Nasri Munfah, Sanja, Gordon Clark, Basar 
Arioglu,Tolga Togan.

4. Istanbul Strait Road Tunnel Project— Seismic Joint and Passive 
Fire Protection in Double Deck TBM Tunnel, Jaeung Kim, Dongho 
Lee,  Mehmet Öztürk, Jinmoo Lee, Taek-Kon Kim, Başar Arıoğlu.

5. Successful Completion of Major Large-Scale Tunnel Infrastructure 
Projects in the Southern Hemisphere with XXL Machines, Karin 
Bäppler.

6. Pressurized Face Tunneling Under Very High Groundwater Heads, 
Steven W. Hunt

7. Lake Mead Intake No. 3, The TBM tunneling experience, R. 
Schuerch, P. Perazzelli, J. Nickerson, C. Cimiotti, G. Anagnostou.

8. A Model to Predict the Performance of EPB-TBMs in a Complex 
Geology in Istanbul,Nuh Bilgin, Mucahit Namli, Hanifi Copur, Cemal 
Balci, Aydin Shaterpour Mamaghani.

9. Shield Tunneling in Pure Sands, Merging the Application Fields 
of EPB and Slurry Shield Technologies, lrich Maidl, Marc Comulada, 
Carlos Henrique Turolla Maia, Julio Claudio Di Dio Pierri.

10.Double Disc Cutter Consumption of an EPB TBM in Tuzla 
Wastewater Tunnel, Utku Gumus, Ugur Altay, Ahmet Rüfai Bilgin, 
Ertan Bostanci, Hanifi Copur.

11. Performance Prediction of TBMs Using a New Generation of 
Portable Linear Rock Cutting Machine PLCM, Cemal Balci, Ramazan 
Comakli, Can Polat, Deniz Tumac, Hanifi Copur, Nuh Bilgin.

12 . Evaluation of the Performance of a Raise Boring Machine 
in Pb-Zn Underground Mine, Balya, Turkey, Aydin Shaterpour 
Mamaghani, Tayfun Erdogan, Engin Dogan, Nuh Bilgin.

13. Application of Rock Mass Quality Rating (RMQR) to Design 
of Support Systems for Tunnels and Underground Caverns, Ömer, 
Reşat Ulusay, M. Imazu

14. Use of Two Novel Hybrid-Type “Crossover” TBMs for Hard Rock 
Conditions With Water Inflows, Missy Isaman.

15. Predicting Anomalous Zone Ahead of TBM Tunnel Face Utilizing 
Electrical Resistivity, Jinho PARK, Kang-Hyun LEE, Byung-Kyu KIM, 
Seoung-Won LEE, In-Mo LEE. 
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RÖNESANS AVRUPA’NIN 100 YILI AŞAN 
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

The world’s longest and deepest railway 
tunnel Gotthard Base has officially opened to 
the public use on 1st of June in Switzerland, 
after almost two decades of construction work. 
Tunnel was completed by a consortium which 
included Ronesans Construction. The 57km 
(35-mile) twin-bore Gotthard base tunnel will 
provide a high-speed rail link under the Swiss 
Alps between northern and southern Europe.

RONESANS MADE EUROPE’S 100 
YEARS OLD DREAM COME TRUE
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“Rönesans İnşaat’ın da aralarında olduğu 
konsorsiyum tarafından inşası tamamlanan, 
dünyanın en uzun ve en derin demiryolu 
tüneli Gotthard Base’in resmi açılışı 1 
Haziran’da düzenlenen görkemli bir törenle 
gerçekleştirildi.”
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Schneider-Ammann’ın yanı sıra Ueli Maurer, Didier Burkhalter, Doris 
Leuthard, Guy Parmelin, Simonetta Sommaruga, Alain Berset ağırlandı. 
İnovasyon ve güvenilirlik gibi değerlerin somut bir yansıması olarak 
değerlendirilen tünelin açılış töreni etkinlikleri tüm hafta boyunca 
devam edecek. Festivale İsviçre’nin yanı sıra tüm Avrupa’dan 100 bine 
yakın kişinin katılması bekleniyor.

3 farklı kıtada 500 dev proje

Avusturyalı Alpine Bau GMBH şirketinin İsviçre’deki iştiraki Hergiswill 
şirketi ve Alman Heitkamp şirketini de bünyesine katarak Avrupa’daki 
ilerleyişine devam eden Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cenk 
Düzyol, bu önemli başarıyla ilgili açıklama yaptı. Rönesans İnşaat’ın 
küresel ölçekte büyümesini hızla sürdürdüğüne değinen Düzyol, 
“Rönesans olarak 3 farklı kıtada, 21 ülkede ve 40 bin çalışanımızla 
bugüne kadar başarıyla tamamladığımız ve sürdürdüğümüz 500’ün 

Rönesans İnşaat’ın da aralarında olduğu konsorsiyum tarafından 
inşası tamamlanan, dünyanın en uzun ve en derin demiryolu 
tüneli Gotthard Base’in resmi açılışı 1 Haziran’da düzenlenen 

görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Avrupa’nın önde gelen liderlerini 
aynı sahnede buluşturan görkemli törende, Almanya Şansölyesi Angela 
Merkel, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz 
Fischer, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İsviçre Konfederasyonu 
Cumhurbaşkanı Johann Schneider-Ammann’ın yanı sıra Ueli Maurer, 
Didier Burkhalter, Doris Leuthard, Guy Parmelin, Simonetta Sommaruga, 
Alain Berset ağırlandı.

Yapılma fikri İsviçre’de ilk olarak 1960 yılında ortaya atılan ve 17 yıl önce 
kazı çalışmalarına başlanan Gotthard Base Tüneli, Rönesans Holding 
çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans İnşaat’ın İsviçre’deki 
iştiraki Heitkamp Swiss ile birlikte tamamlandı. 

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Bağımsız Devlet Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’yı içeren geniş bir coğrafyada altyapı, inşaat, gayrimenkul geliştirme, 
sağlık, endüstri ve enerji alanındaki yatırımlarıyla adından söz ettiren 
Rönesans’ın da aralarında olduğu konsorsiyum tarafından inşa edilen 
İsviçre Alpleri’ndeki tünelin resmi açılışı 1 Haziran’da gerçekleştirildi. 
Engineering News Record’un (ENR) 2015 yılı içinde açıkladığı “Dünyanın 
En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri” listesinde dünyada 37’inci, 
Avrupa’da ise 10’uncu sırada yer alan Rönesans, 57 kilometre uzunluğu, 
2.300 metre derinliğiyle dünyanın en uzun ve en derin tüneli Gotthard 
Base projesini tamamlayarak, Avrupa’ya “Rönesans” damgasını vurdu. 

Avrupa’nın önde gelen liderlerini aynı sahnede buluşturan görkemli 
törende, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İtalya Başbakanı Matteo 
Renzi, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Fransa Cumhurbaşkanı 
François Hollande, İsviçre Konfederasyonu Cumhurbaşkanı Johann 
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üzerinde proje bulunuyor” dedi. “Avrupa’yı kuzey ve güney ekseninde 
birleştirecek proje için 2020 yılına dek yaklaşık 20,8 milyar euro yatırım 
öngörülüyor. Gotthard Base Tüneli için öngörülen bütçe ise yaklaşık 10 
milyar euro... Avrupa ulaşım ve taşımacılık sektöründe çok önemli bir 
yeri olan Gotthard Base Tüneli, Avrupa’nın 100 yıllık hayaliydi. Rönesans 
olarak bunu gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuşan 
Düzyol, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Gotthard Base Tüneli, Alpler boyunca toplam ulaşım kapasitesini 
artıracak ve Zürih’i, Milano ve Lugano’ya bağlamak suretiyle yolcu ve 
yük trenlerinin seyahat süresini azaltacak. Zürih ve Milano arasındaki 
mesafeyi 1 saat azaltarak, toplam 2 saat 40 dakikaya indiren tünel, inşaat 
ve altyapı teknolojilerinin en son örneği olduğu gibi, Rönesans’ın çevre 
ve sürdürülebilirliğe verdiği önemin de en açık kanıtı olmayı başardı. 
Hızı saatte 250 km’ye kadar çıkabilen hızlı tren ve ağır yük trenleri 
için en ileri teknoloji ve standartlarla tasarladığımız Gotthard Base, 
aynı zamanda Alp’lerdeki taşımacılık kapasitesini artıracak ve Alp’leri 
koruyacak. Tünelin günlük 65 yolcu treni ve 260 yük treni kapasitesi 
bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak karayolu taşımacılığından demiryolu 
taşımacılığına geçişi sağlayarak çevresel kirliliğin ve olası kaza ve 
hasarların da önüne geçmiş olacak.” 

Günde 100 kişi çalıştı 

Proje; AFTTG (ARGE Fahrbahn Transtec Gotthard) alt ortak girişimi ile birlikte 
TTG Konsorsiyumu (Transtec Gotthard) ve TAT Konsorsiyumu (Tunnel Alp 
Transit-Ticino) tarafından gerçekleştirildi. Gotthard Base Tüneli’ni ayrıcalıklı 
kılan özellikleriyle ilgili bilgi veren Rönesans Grup şirketlerinden Heitkamp 
Swiss’in CEO’su Johannes Dotter ise, “Gotthard Base Tüneli sadece İsviçreliler 
için bir nimet değil. Tünel, kuzey ve güney Avrupa’yı ulaşım bakımından daha 
da yakınlaştıracak. Gotthard Base ile İsviçre, Avrupa’nın büyüyen yüksek hızlı 
demiryolu ağına entegre oluyor” dedi. 

57 kilometre uzunluğunda iki adet paralel tek hatlı tüpten oluşan 
tünelin, (çapraz geçitler, erişim tünelleri ve şaftlarla birlikte) toplam 
uzunluğunun 152 kilometreyi aştığına dikkat çeken Dotter, “Gotthard 
Base Tüneli ayrıca dünya genelindeki en derin demiryolu tüneli 

özelliğine de sahip” diye ekledi. 

Avrupa’da İtalya, İsviçre, Avusturya ve Almanya’yı birbirine bağlayan 
tünelde,  maksimum güvenlik için çok sık ve uzun soluklu test 
çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Dotter, toplamda 5 bin test sürüşü 
yapılmış olacağını aktardı. Bu rakam aynı zamanda dünyanın etrafını 3 
kez gezmeyle eş değer. 

Gotthard: “Dünya rekoru taşa kazındı” 

 Gotthard Base Tüneli, yüzyılın inşaat projesi olarak adlandırılıyor. 
İngiltere ile Fransa’yı Manş Denizi’nin altından birbirine bağlayan 
Manş Tüneli (Eurotunnel)‘den yedi kilometre daha uzun olan tünel, 
uzunluğuyla önceki rekor sahibi olan ve 1988‘de açılan Seikan Tüneli‘nin 
de unvanını elinden almayı başardı. 

Tünelin en uzun olmasının yanı sıra, rakiplerinden bir diğer farkı 
derinliğinin çok daha fazla ve tünel hattının düz ve engebesiz olması... 
Tünel, sadece hafif eğimli bir hatla ve keskin virajlar olmadan deniz 
seviyesinden maksimum 550 metre yükseklikten geçiyor.

Milyonlarca metreküp kaya “dev köstebekler” olarak da bilinen, tünel 
delme makineleriyle oyuldu. Oyulan kaya miktarının toplamda Mısır’daki 
Büyük Piramit’in beş katına denk geldiği belirtiliyor. 
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Turizm ve ticaret artacak, çevre korunacak 

Bugün İsviçre ekonomisini etkileyen aktörlerin başında “demiryolu 
taşımacılığı” geliyor. Ülkenin farklı bölgelerini birbirine bağlayan ve 
ekonomiye yön veren demiryolları, ticaret, turizm ve ulaşımda en önemli 
noktada duruyor. Ve şimdi Gotthard Base Tüneli ile birlikte bu yolculuğu 
çok daha hızlandırmak mümkün olacak. Kuzey Denizi ve Akdeniz’i 
bağlayacak olan bu dev projede, yolcu trenlerinin Alpleri saatte 250 
km gibi müthiş hızla geçebilmesi mümkün olacak. Zürih ve Lugano 
arasındaki bağlantı 45 dakika kadar kısalarak yaklaşık iki saate inecek. 
Bu rakamlar, vatandaşlarının demiryoluyla yılda kişi başı 2.300 km kat 
ettiği ve “Demiryolu Seyahatinde Dünya Şampiyonu” unvanına sahip 
olan İsviçre ve çevresinde coşkuyla karşılanıyor.  Bu nedenle tünelin, 
ticaretin hızlanması, ülkeye günübirlik turistik seyahatlerin artması, konut 
satışlarındaki ivme ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişle birlikte tüm 
ekonomiye çok önemli ölçüde etki etmesi bekleniyor.   Seyahat edenlere 
büyük kolaylık sağlamasının yanı sıra, milli ekonomi ve çevre açısından 
daha önemli olan, tünelin yük nakliyatı üzerindeki etkileri olacak. Yakın 
gelecekte Gotthard Tüneli’nden şimdiki gibi maksimum 180 yerine, 
günde 260 yük treninin geçmesinin mümkün olacağı açıklanıyor. Böylece 
Kuzey ve Güney Avrupa yük nakliyatının bir kısmı kara yollarından raylı 
sisteme kaydırılacak.

Tünelin aynı zamanda Alpler’in korunmasına da önemli ölçüde katkıda 
bulunacağı açık. Uzmanlar, karayolu taşımacılığından kaynaklanan 
egzoz emisyonlarında daha büyük bir azalmanın yeni Alp tünellerinin 
tamamlandığında gerçekleşeceğini öngörüyor.  
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 Fotoğraf: Çağrı Demirel

17,5 km uzunluğundaki Mecidiyeköy-Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-Eyüp-
Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar İlçeleri) Metro Hattı’nda ana hat 
tünelleri, viyadükler ve istasyonlarda çalışmalara hızla devam ediliyor. 

Yenimahalle İstasyonu’ndan Veysel Karani İstasyonu yönüne doğru kazı yapan 
TBM ekibi başarılı kazı çalışmalarını sürdürüyor. 6,56 kazı çapına sahip olan 
pasa basınçlı TBM, 17 Mayıs’ta Kazım Karabekir İstasyonu’na çıkış yaptı.  

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. 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 ilerliyor. Diğer TBM olan Terratec 
ise Yenimahalle’den Veysel Karani’ye doğru ilerliyor. Terratec TBM ekibi şuan 
için Yenimahalle-Veysel Karani İstasyonu arasındaki 2.900 metrelik ilk hat 
kazısını tamamlamış, tekrar Yenimahalle İstasyonu’ndan başladığı ikinci 
hat kazısında ise 1.200 m ilerleme yaparak Kazım Karebkir İstasyonu’na 
ulaşmayı başarmış durumda. Makinadaki gerekli revizyon çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından TBM istasyon içinde 150 m ilerletilecek 
ve Akşemsettin İstasyonu’na doğru kazısına başlayacak. Makinenin ileri 
teknolojiye sahip VFD elektrik sistemiyle çalışan çok yönlü kesici kafası, 
İstanbul’un karmaşık jeolojisini kesebilecek şekilde tasarlandı. Kesici kafa 
üzerinde bulunan keskiler ise 17 inç döner disk keskiler ile değiştirilebilir 
şekilde tasarlandı.

Mahmutbey, Mecidiyeköy ve devamında Kabataş arasında hizmet verecek 
olan proje Gülermak-Kolin-Kalyon firmalarının oluşturduğu Ortak Girişim 
tarafından yürütülüyor. Projede yaklaşık olarak 2.000 kişi görev alıyor. 
Bunların içinde  yaklaşık 600 kişi Ortak Girişim personeli. Yine bunların içinde 
86 mühendis projede görev yapıyor. Proje tamamlandığında İstanbul’un 
önemli ve yoğun yerleşim alanlarını barındıran bölgeler ile yine yoğun iş 
merkezlerinin bulunduğu bölgeler birbirine bağlanmış olacak. 
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TERRATEC TBM KAZIM KARABEKİR 
İSTASYONU’NA ULAŞTI

The 6,56 m diameter Terratec EPB TBM emerged 
into the Kazim Karabekir Station in Istanbul 
Metro. 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.

IntermedIate Breakthrough In 
IstanBul metro
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Kaynak: www.sabah.com.tr

İ stanbul’un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan ve büyüklüğü 
ve kapsamıyla dünyada ilk olacak “3 Katlı Büyük 
İstanbul Tüneli Projesi” kapsamında 

düzenlenecek etüt, proje ve 
mühendislik hizmetleri için 6 
Mayıs’taki ihalesinde 6 firmanın 
mali teklifleri alınacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’nce 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli Projesi’nde ilk adım olarak geçen yıl 
yapılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri 
ihalesi kapsamında, 6 firma mali tekliflerin 
alınması için davet edildi. Söz konusu ihale için 
firmalar, 3 Mayıs’ta mali tekliflerini sunacak.

Proje bedeli 35 milyon lira olarak belirlenen ve bu 
yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje 
ve mühendislik hizmetleri kapsamında, kara ve denizde 
derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. 
İhale sürecinin ardından, 1 yıl içinde mühendislik projelerinin 
tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Boğazı’nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde, 
tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünel, ortadan 
geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da araç geçişine 
uygun iki şeritli yol yapılacak.

İncirli’den Söğütlüçeşme’ye

Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin bir 
ayağı, Avrupa Yakası’nda E-5 aksında İncirli’den başlayan ve İstanbul 
Boğazı’ndan geçerek, Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye kadar 
uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı 
ise Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu aksında Hasdal Kavşağı’ndan 
başlayan ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek, Anadolu Yakası’nda Çamlık 

Kavşağı’na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

40 Dakikada geçilecek

Tünel; 9 metro hattıyla, TEM Otoyolu, E-5 
Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile 

entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle 
yapımına başlanmasının ardından, 5 

yıl içinde tamamlanması hedeflenen 
tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa 

Yakası’nda İncirli’den, Anadolu 
Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye, 
31 kilometre uzunluğunda 14 
istasyondan oluşacak hızlı metroyla 
yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Avrupa Yakası’nda Hasdal 
Kavşağı’ndan, Anadolu Yakası’nda 
Çamlık Kavşağı’na karayoluyla, 
yaklaşık 14 dakikada geçilecek. 

Hattan günde 6,5 milyon yolcunun 
yararlanması bekleniyor. 
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İSTANBUL TÜNELİ İÇİN 6 FİRMA YARIŞACAK

On 6th of May a tender will be submitted and 6 
different companies will give their offer for the 
world’s first “3 Stories Grand Istanbul Tunnel Project”. 
Companies will provide services for surveying, project 
and engineering.

6 COMPANIES WILL COMPETE FOR 
ISTANBUL TUNNEL
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sunulan 67 tebliğ büyük ilgi görürken 
dünyanın en zor TBM projeleri masaya 
yatırıldı ve tartışıldı. Türkiye 2 adet 
tebliğ ile temsil edildi ve bu tebliğler 
Tünelcilik Derneği Başkanı Prof.Dr. Nuh 
Bilgin tarafından sunuldu. Genel kurulda 
yapılan görüşmelerde bu konferansın, 
konferanslar dizisi olarak her sene 
farklı bir ülkede yapılmasına karar 
verildi. Uzun görüşme ve tartışmalardan 
sonra Uluslararası Komite, Tünelcilik 
Derneği”nin gayretleriyle konferans 
serisinin ikincisinin 16-18 Kasım 2016 
tarihlerinde Tünelcilik Derneği tarafından 
İstanbul’da düzenlenmesini kabul etti. 

2. ULUSLARARASI ZOR ŞARTLARDA TBM  
TÜNELCİLİĞİ KONFERANSI

2nd InternatIonal ConferenCe on tunnel 
BorIng MaChInes In dIffICult grounds 

The first International conference on “Tunnel Boring Machines in 
Difficult Grounds” was held in Singapore with a great success in 18-20 
November. The permanent committee decided the second conference in 
this series to be held in Istanbul in 16-18 November 2016 by Turkish 
Tunnelling Society and the third in China.

Tunnel Boring Machines in Difficult 
Grounds” Uluslararası Zor Şartlarda 
TBM Tünelciliği Konferansı’nın 

ikincisi 16-18 Kasım 2016 tarihlerinde 
Tünelcilik Derneği tarafından İstanbul’da 
düzenlenecek. Aynı zamanda sergi 
bölümünün de yer alacağı konferansta 
bu yıl özel bir oturum düzenlenecek. 
Bu oturum, Türkiye’de TBM ile açılması 
düşünülen projelere ayrılacak.

 “TBM DiGs” Uluslararası Zor Şartlarda 
TBM Tünelciliği Konferansı’nın birincisi, 
18-20 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Singapur’da düzenlenmişti. Konferansta 

Konferans serisinin üçüncüsünün ise 2017 
yılında Çin’de yapılmasına karar verildi. 

Konferans, zor şartlarda çalışan TBM’ler 
üzerine tartışılan ve bilgi değişimi 
yapılan ihtisaslaşmış bir uluslararası 
konferanslar serisi olarak planlandı. 
Konferansla birlikte aynı zamanda bir 
sergi düzenleniyor. Konferans ve sergi 
Steigenberger İstanbul Maslak Hotel’de 
düzenlenecek. Hotel; İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Metro İstasyonu’nun 
hemen yanında bulunuyor.

Konferansta özel oturum düzenlenecek
Bugün Asya’da bine yakın TBM’in 
çalıştığı gerçeği göz önüne alındığında 
bu toplantılar serisinin ne kadar da 
önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Tünelcilik Derneği konferansla ilgili 
çalışmalarına devam ediyor. Konferansa 
yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi 
gösteriliyor. Konferansın bir oturumu, 
Türkiye’de TBM ile açılması düşünülen 

www.tbmdigs2016.org

projelere ayrılacak. Bu oturumun temel 
amacı; yerli ve yabancı uzmanları, 
uygulamacıları, planlamacıları ve 
akademisyenleri bir araya getirip, projelerin 
tartışılmasını sağlamak ve ileride  beraber 
çalışma imkanlarının sağlanması olacaktır.

Şuan için Asya kıtasında 1000 civarında 
TBM’in çalıştığı tahmin ediliyor. 
İstanbul’da yapılacal konferansın Türk 
tünelcilerinin Asya’ya açılması için iyi bir 
fırsat olması öngörülüyor. Konferansla 
ilgili detaylı bilgilere www.tbmdigsturkey.
org  veya www.tbmdigs2016.org 
adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
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Ferhat Tunnel is constructed by Amasya Municipality and aims 
to solve city’s traffic problems. It will drive under Harsena 
Mountain in Amasya and will have single tube which has 958 
meters length and 10.6 meters width. Amasya Municipality 
paid for all the expenses of the project.

Binali Yildirim misinter of transportation maritime affairs and 
communication stated that tunneling works on Ilgaz tunnel has 
been completed and 4588 km of double tube tunnel will make 
Cankiri and Kastsmonu closer to the capital city of Ankara. 

GroundbreakinG Ceremony for 
ferhat tunnel

tunnelinG Works of ilGaz tunnel 
has been Completed

Amasya Belediyesi tarafından şehir trafiği sorununu azaltması 
amacıyla yapımına başlanan Ferhat Tüneli’nin temel atma töreni 
yapıldı. Ferhat ile Şirin Efsanesi’nin yaşandığı Amasya’da, Harşena 

Dağı’nın altından geçecek 958 metre uzunluğundaki tünel tek tüp olarak 
inşa edilecek. Tünelin genişliği 10,6 m olacak. Proje bedelinin tamamı 
Amasya Belediyesi tarafından karşılanacak.

Ferhat Tüneli Temel Atma Töreninin açılış konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet edilen Belediye Başkanı Cafer Özdemir; “Özellikle 
tüm dünyanın problemi olan trafik, Amasya’mızın da en büyük 
problemlerinden biridir. Arkadaşlarımızla beraber şehir içindeki alternatif 
yol çalışmalarımızın neticesinde şehrin iki yakasını buluşturacak yaklaşık 
1 km uzunluğunda, toplam maliyeti 30 milyonu bulacak bu şehir içi 

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çankırı 
ile Kastamonu’yu birbirine yakınlaştıran, bu illeri Başkent Ankara’ya 
komşu kapısı yapan 4.588 metre uzunluğundaki çift tüp Ilgaz Tüneli’nin 

Kastamonu-Çankırı sınırında “ışık gördü” işlemini yaptıklarını bildirdi.

Bakan Yıldırım, Ilgaz Dağı Tüneli’nde önce Çankırı, daha sonra Kastamonu 
tarafında son delme işlemini yaptı. Yıldırım, 9 Kasım 2012’de burada 
temelin atıldığını anımsatarak, bugün 11 bin metrelik tünelde ışığın 
görüldüğünü bildirdi. Bolu Dağı Tüneli’nin 20 sene tamamlanamadığını 
anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: “Sonunda umutsuzluğa kapıldık, ‘acaba 
bu tüneli depo mu yapsak, patatesleri mi saklasak?’ diye arayış içine girdik. 

tünelinin projesini hazırladık. İnanıyorum ki en kısa süre bitireceğiz ve 
Amasya’nın trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımızın, 
Başbakanımızın bizlere vermiş olduğu güçle ve destekle inşallah bu 
tünelimizi en kısa sürede bitireceğiz.”

Ferhat Tüneli temel atma töreni için kente gelen Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım; “Amasya’ya ne yaparsak, hangi 
hizmeti yaparsak fazlası ile hak ediyor. Bugün Amasya Belediye Başkanı 
elindeki sınırlı imkanlarla Harşena Dağı’na meydan okuyor. Yüz yıllar 
önce Ferhat’ın Şirin’ine kavuşmak için kazma kürekle yaptığı işi bugünün 
modern teknolojisiyle daha kısa sürede Amasya’nın şehir içi trafiğini 
rahatlatacak Nergiz Mahallesi ile Şeyhcui Mahallesi’nin sakinlerini 
kucaklaştıracak büyük tünel projesini hayata geçiriyor. Şimdi 1 yıl gibi 
bir sürede bu tünel yapılacak ve şehir içi trafiği rahatlayacak. Amasyalılar, 
şehrin trafiğinin gürültüsünden bir ölçüde kurtulacak” dedi. 

O tünel bunun yarısı kadardı ama şimdi 11 kilometrelik tüneli 3 yılda 
tamamlamış oluyoruz. Bu yıl içinde sadece 60 kilometre tünel bitireceğiz.”

Kastamonu-Çankırı arası 6 kilometre kısalıyor
Tünel hizmete alındığında Kastamonu-Çankırı arası mesafenin 6 kilometre 
kısalacağını belirten Yıldırım, “Şu dağı tırmanan yoldan Kastamonu’yu 
yokuş aşağı indiğimizde olan mesafe 26 kilometre. Bu mesafeyi tünelden 
gittiğimiz zaman 8 dakika, dağdan gittiğimizde kış kıyamet yoksa 35 dakika, 
4 kat daha kısa sürede bu yolla Ilgaz Dağı’nı geçmiş olacağız.” dedi. 

Ne zaman faaliyete geçiyor?
Tünelden yılsonunda hiçbir engelle karşılaşmadan Kastamonu’dan Çankırı’ya 
kısa sürede seyahat edilebileceğini ifade eden Yıldırım, “Bir yılda bu tünelin 
kazandırdığı para 40 milyon lira, sadece yakıttan ve zamandan’’ dedi. 

FERHAT TÜNELİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

ILGAZ DAĞI KARAYOLU TÜNELİ’NDE IŞIK GÖRÜNDÜ
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Mersin’in kuzeyinde Pamukluk Deresi üzerinde inşa edilmekte 
olan Pamukluk Barajı ve Regülatörü projesi kapsamında bulunan 
iletim tünelinin kazısına başlandı. Uzunluğu 4.618 m olan tünelin 

kazısında 4,98 m kazı çapına sahip Seli marka çift kalkanlı tünel açma 
makinesi kullanılacak. Makinenin revizyonu E-Berk firmasının Ankara’daki 
tesislerinde tamamlandı. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu dolgu tipinde 
inşa edilmekte olan barajın temelden yüksekliği 135 m’dir. Barajın gövde 
hacmi 6.200.000 m3, depolama hacmi ise 282 milyon m3’tür. Pamukluk 
Barajı mansabında inşa edilecek Pamukluk Regülatörü ile iletim tünelinden 
geçecek su, sulama ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılayacak. Berdan Nehri’nin 
bir kolu olan Pamukluk Deresi’nden regülatör yapısı ile çevrilecek 20 m3/s 
su, su alma yapısı ve iletim yapıları aracılığıyla iletim tüneline alınacak. 
Tünelin iç çapı 4 m olacak. Regülatör gövde kazısı, tünel çıkış portal kazısı, 
tünel ulaşım yolu ve derivasyon kanalı işleri 2015 yılında tamamlanmıştı.

3 Şubat 2015 tarihinde ihalesi yapılan Mersin Pamukluk Barajı Sulama 
İletim Kanalı ve Tesisleri  inşaat  işinde, 50.000.000 TL teklif veren İnelsan 
İnşaat  ile 15 Nisan 2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştı. Tünel kazı işlerini 
alt yüklenici olarak E-Berk firması yapıyor. Mersin ili ve Adanalıoğlu, Bahçeli, 
Dikilitaş, Karacailyas, Kazanlı, Yenitaşkent, Bağcılar, Huzurkent, Dorukkent, 
Arpaçsakarlar, Yalınayak, Çiftlikköy, Atalar, Bahşiş ve Yeşiltepe mahallelerine 
127,54 hm³/yıl içmesuyu sağlanacak. Ayrıca regülatör ve iletim tüneliyle 
de Mersin’in merkez ilçesine ve Tarsus ilçesine ait 18.060 dekar arazinin 
sulanmasını sağlanacak. 

Projenin hayata geçirilmesi ile milli gelirde 8 kata yakın artış sağlanacak. 
Yıllık tarım geliri artışı 131.331.470 TL olacaktır. Ayrıca 9.776 kişiye ilave 
istihdam sağlanacaktır. Projenin bitim tarihi 22.10.2017. 
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PAMUKLUK BARAJI İLETİM TÜNELİ’NDE 
KAZI BAŞLADI

Excavation Works has bEEn 
startEd at Pamukluk dam 
transmission tunnEl

Pamukluk Dam and Regulator is being 
constructedonPamukluk Stream which is located at the 
north of Mersin. Transmission tunnel has 4618 meter 
long and a Seli brand double shield tunnel boring 
machine will be utilized. Revision of the machine was 
done in the compounds of E-Berk Company in Ankara.
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MATKAP AŞINIMI VE ÖMRÜ

ÖZET
Matkap kayaç içinde ilerleme yaparken kayaç tarafından 
aşınıma uğramaktadır. Yüksek aşındırıcı özelliğine sahip 
kayaçlar, kısa zamanda keskilerin körelmesine neden 
olabilmektedir. Keski aşınması kayacın mineralojik-
petrografik özelliklerinin yanında; keski tipi, keski kalitesi, 
keskinin hareket şekli, kesme hızı, kazı sırasında ulaştığı ısı 
derecesi ve operatör deneyimi gibi etkenlere de bağlıdır. 

Bu çalışma Hopa-Borçka (Artvin) Cankurtaran tünelinde farklı 
kayaç formasyonları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tünel hattı 
boyunca delgi işlemini gerçekleştirmek için kullanılan çift 
boomlu Atlas Copco Rocket-Boomer-282, Sandvik DD320 
ve Tamrock AXERA 6 marka Jumbo makinalarında ölçümler 
alınmıştır. Delme işleminde farklı markalardan kübik ve 
balistik matkaplar kullanılmıştır. Kullanılan matkapların 
delik delme hızları (m/dk), matkap ömürleri (bir bitin deldiği 
toplam delik uzunluğu), (m/matkap) ve delinen toplam delik 
uzunlukları (m) hesaplanmıştır. Bu çalışmada dört farklı 
markadan oluşan 5 balistik 3 kübik matkap kullanılmıştır.

BiT WEAR AnD LifE

M. Çapik, a.O. YılMaz, S. Yaşar

karadeniz Teknik ÜniverSiTeSi, 
MÜhendiSlik FakÜlTeSi, Maden 
MÜhendiSliği BölÜMÜ, TraBzOn

O. Yaralı

BÜlenT eceviT ÜniverSiTeSi, 
MÜhendiSlik FakÜlTeSi, Maden 
MÜhendiSliği BölÜMÜ, zOnguldak

i. ÇavuşOğlu

gÜMÜşhane ÜniverSiTeSi, 
Maden MÜhendiSliği 
BölÜMÜ, gÜMÜşhane

aBSTracT
While drill bit progress in the rock, it undergoes wear by 
rock. in short time, high abrasive rocks can cause blinding 
of the cutter. Cutter wear depends on the properties of 
mineralogical-petrological of the rock. Also it depends on the 
cutter type and quality of the cutter, the cutter of movement, 
cutting speed, and temperature (during the excavation) and 
operator experience.

This study was carried out on the different rock formations 
in Borçka- Hopa (Artvin) Cankurtaran tunnel. To perform the 
drilling progress in the tunnel, double-cradle that used Atlas 
Copco Rocket-Boomer-282, Sandvik DD320 and Tamrock 
AXERA 6 with these brands of Jumbo machines were 
measured. Different brands of the cubic and ballistic bits 
are used in drilling operation. Bits used in drilling speeds (m 
/ min), the drill life span (the total length of a bit drill hole), 
(m / bit) and total length of holes which drilled (m) was 
calculated. in this study, ballistic (5) and cubic (3) type drill 
bits consisting of four different brands were used. 

1 GİRİŞ

Matkap kayaç içinde ilerleme yaparken aynı zamanda kayaç 
tarafından aşınımı da uğramaktadır. Yüksek aşındırıcı özelliğine 
sahip kayaçlar, kısa zamanda keskilerin körelmesine neden 
olabilmektedir. keski aşınması başta kayacın mineralojik özellikleri 
ve kaya kütlesinin yapısal parametreleri olmak üzere; kaya dokusu, 
sertlik, dayanım, çimentolanma derecesi, keski tipi, keski kalitesi, 
keskinin hareket şekli, kesme hızı, kazı sırasında ulaştığı ısı 
derecesi ve operatör deneyimi gibi etkenlere de bağlıdır. eklemli 
kaya yapılarında delik delmek, sağlam yapılara oranla daha zordur. 
Bu tür formasyonlarda delgi yapılırken matkaba optimum darbe 
ve baskı uygulanmadığı takdirde delik delme sırasında delici 
ucun sıkışması-kilitlenmesi, matkapların eksende sapması ve delik 
delme hızın değişmesi sıkça yaşanan sorunlardır. 

doğu karadeniz Bölgesinde heS (hidroelektrik Santrali) tünelleri, 
arazi yapısı ve hava şartlarından dolayı sahil yolu ve iç kesimlerde 
yapılan tünellerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu tünellerin kazı 
çalışmalarında delme patlatma yöntemi kullanılmaktadır. delme 
patlatma yönteminde Jumbo delici makinaları kullanılmaktadır. 
Bu yöntemde önemli olan kriterlerin başında, deliklerin hızlı ve 
ekonomik olarak delinmesi gelmektedir ki bu da çalışma maliyeti 
açısından işletme için büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışma hopa-Borçka (artvin) cankurtaran tünelinde farklı kayaç 

formasyonları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tünel hattı boyunca 

delgi işlemini gerçekleştirmek için kullanılan çift boomlu atlas 

copco rocket-Boomer-282, Sandvik dd320 ve Tamrock aXera 

6 Jumbo makinalarında ölçümler alınmış, makinaların performans 

değerlendirmeleri ve matkap aşınma ömürleri hesaplanmıştır. delme 

işleminde kübik ve balistik tipten farklı matkaplar kullanılmıştır. 

kullanılan matkapların delik delme hızları (m/dk), matkap ömürleri 

(bir bitin deldiği toplam delik uzunluğu), (m/matkap) ve delinen 

toplam delik uzunlukları (m) hesaplanmıştır. 4 farklı markadan 

oluşan 5 balistik 3 kübik matkap (bit) kullanılmıştır. kullanılan 

matkapların marka isimleri belirtilmemiş olup birden sekize kadar 

numaralandırılmıştır.

2 KAYAÇ DELİNEBİLİRLİĞİ VE AŞINDIRILIĞI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

kayacın delinebilirliği bir delici matkabın kayaç içinde ilerleme 

yapabilme oranı olarak tanımlanmaktadır (Tamrock, 1987). Bir 

başka ifadeyle delinebilirlik; makinanın belli güç harcayarak dönerli 

veya darbeli olarak delici uçların kayaç içinde makinanın tipine, 

hızına, kuvvetine ve kayacın sertliğine bağlı olarak belirli bir süre 

içinde kayacı delerek ilerlemesidir. şekil 1’de pilot çaplı bir deliğin 
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Şekil 3. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası (Kaya, 2012)

Şekil 2. Delinebilirlik ve aşındırıcığı etkileyen faktörler (Thuro, 1996; Thuro, 1997; Kahraman, 1999; Tamrock, 1999; Thuro vd, 2002).

Şekil 1. Pilot bir delgi işleminin gösterimi (Maild, 1997)

delinmesi gösterilmiştir. delgi işlemi; darbenin başlanması, kayacın 
parçalanması/kırılması ve suyla dışarı atılması şeklindedir. 

aşınma, kazı esnasında keskilerin kayaçlar tarafından koparılmasıdır. 
Yüksek aşındırıcı özelliğine sahip kayaçlar, kısa zamanda keskilerin 
körelmesine neden olabilmektedir. Bu durum, bir yandan keski 

tüketimini artırmakta, diğer yandan kazı verimini düşürmekte ve 

dolayısı ile kazı maliyetinin artmasına yol açmaktadır.

delinebilirlik tahmininde doğru ekipmanın seçilmesi büyük önem 

kazanmaktadır. delmede kullanılacak makinenin tipi, basma gücü, 

matkabın darbesi ve dönme hızı, keski ve bitlerin tipi, ve makinenin 

düzenli bakımı delinebilirlik için çok önemlidir. delinebilirliği ve 

aşınmayı etkileyen pek çok faktör vardır, ancak bunların çoğu 

ampirik yaklaşımlara dayanmasına rağmen temel de üç faktör vardır. 

Bunlar; makine tipi ve ekipman, delme işlemi ve jeolojik yapıya bağlı 

faktörlerdir. Bu faktörler kontrol edilebilen ve edilemeyenler olarak 

sınıflandırılabilir. Makine tipi, ekipman ve delme işlemi kontrol 

edilebilir parametrelerdir. ancak jeolojik özelliklere bağlı parametreler 

arazi yapısıyla ilgili olduğundan kontrol edilemeyen parametrelerdir 

(şek. 2). (Tamrock, 1987), (Thuro and Spaun, 1996), (Thuro, 1997a), 

(Thuro, 1997b), (kahraman, 1999), (plinninger, vd., 2002).

3 YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.1 Çalışma Alanı

 Çalışma alanı, doğu karadeniz Bölgesi ile doğu anadolu Bölgesini 
birbirine bağlayacak olan hopa-Borçka (artvin) arasında kazısı 
gerçekleştirmekte olan cankurtaran Tünelidir. Tünel 7+980-
13+208 km’leri arasında çift tüp olarak inşa edilmektedir Yapımı 
tamamlamasıyla birlikte 5.288 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en 
uzun tüneli olma özelliğini taşıyacaktır (şek. 3). cankurtaran tünel 
hattı boyunca 4 adet litolojik birim geçilmektedir. Bunlar Subaşı Sırtı 
Formasyonu, cankurtaran Formasyonu, şenkaya Sırtı Formasyonu 
ve kabaköy Formasyondur.

3.2 Matkap Aşınım Şekilleri

delme sürecinde kayalar belli yük (baskı ve darbe) altında, belirli bir 
dönme hızıyla, belli bir sıcaklık altında ve bir miktar suyla etkileşim 
içindedir. aşınma işlemini olarak aşınma tipi (wear type) ve aşınma 
oranı (wear ratio) kullanılabilir. aşınma tipi keski üzerinde gözlenen 
özel bir aşınma şeklini açıklar. ayrıca bir aşınma sınıflandırma 
sistemi kullanılarak, niteliksel olarak tarif edilebilir. aşınma hızı, 
keski üzerindeki malzemenin uzaklaşma oranı olarak açıklanır. 
Bu terim bir bitin deldiği delme miktarı (m / bit), başka bir deyişle 
"matkap ömrü" olarak ifade edilir.
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Tablo 1’de bit aşınma sınıflamaları ve tünellerden alınan örnek bit 
şekilleri verilmiştir. şekilde verilen örnek matkaplar hopa-Borçka 

Tablo 1. Bit aşınmalarının sınıflandırılması (Plinninger, 2002; Thuro ve Plinninger, 2002’den değiştirmiş)

cankurtaran ve Bayburt Salmankaş dağ geçidi tünelinden matkap 
aşınım ömürleri takibinden kullanılmış örneklerdir. 
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Tablo 1. (devamı)

Şekil 4. Cankurtaran tünelinde kullanılan delici Jumbo makinaları

3.3 Matkap Ömürleri

Tünel hattı boyunca delgi işlemini gerçekleştirmek için kullanılan 
atlas copco rocket-Boomer-282, Sandvik dd320 ve Tamrock 
aXera 6 marka Jumbo makinalarında ölçümler alınmıştır (şek. 4)

delme işlemi için kübik ve balistik tipten farklı matkaplar 

kullanılmıştır. 4 farklı markadan oluşan 5 balistik 3 kübik matkap (bit) 

kullanılmıştır. kullanılan matkapların marka isimleri belirtilmemiş 

olup birden sekize kadar numaralandırılmıştır. 

Tünel giriş tüpünde Tamrock aXera 6 marka Jumbo makinasıyla 

kayaç formasyonu kireçtaşı ve marn olan sağ tüpünde 2+158 - 2+173 

kodları arasında delgi işlemi gerçekleştirilmiştir. delgi işlemi için 

aynı markadan iki tür kübik matkap kullanılmıştır. Makinanın sol 

kızağına 1 nolu sağ kızağına 2 nolu kübik matkap takılmıştır. delgi 

sonucunda sol kızaktaki matkap ile toplam 7 saat 29 dakika’ da 

892 m delgi yapılmış sağ kızaktaki matkap ile ise toplam 7 saat 38 

dakika’ da 940 m delgi gerçekleştirilmiştir. Sağ ve sol kızaklarına 

ortalama darbe, baskı ve dönüş hızları ise sırasıyla 130 bar, 60 bar 

ve 60 bar’lık kuvvetler uygulanmıştır. ayrıca sağ ve sol kızaklar 

için ortalama 1 metrelik delgi süreleri ise sırasıyla 29 ve 30 m/

sn olarak ölçülmüştür. delgi sonrası matkaplarda normal aşınma 

türü gözlendiği ve üzerindeki butonların artık kullanılamaz halde 

aşındığı gözlenmiş ve matkaplar değiştirilmiştir.
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Tünel çıkışında yapılan diğer ölçümlerde ise farklı markalar üzerinde 
kıyaslanmanın yapılabilmesi için, aynı formasyon, aynı makine 
ve aynı operatörle yani bütün şartların eşit olduğu durumda farklı 
marka matkap ömürleri incelenmiştir. delgi işlemi için Sandvik 
dd320 marka Jumbo makinasının sol kızağına 3 nolu balistik, sağ 
kızağına 4 nolu balistik tipi matkap kullanılmıştır. ölçümler giriş sağ 
ve sol tüplerinde ki kumtaşı ve marn formasyonlarından alınmıştır. 
delgi işlemi sonrasında sol kızaktaki matkapla 11 saat 49 dakika’ da 
1361m delgi yapılmış ve matkapta 1 buton kopmuştur. Sağ kızaktaki 
matkapla 10 saat 21 dakika’ da 1123 m delgi yapılmış ve matkapta 3 
buton kopmuştur. ayrıca sol ve sağ kızaklar için 1 metrelik ortalama 
delgi süreleri ise sırasıyla 31 ve 33 m/sn olarak ölçülmüştür. Sağ ve 
sol kızaklara ortalama 120-140 bar darbe, 60-75 bar baskı ve 60 bar 
dönüş hızı uygulanmıştır. 

Tünel çıkışında yapılan ölçümlerden, atlas copco rocket-Boomer-
282 marka Jumbo makinasına farklı markalardan matkaplar 
kullanılmıştır. Sol kızağına 5 nolu kübik, sağ kızağına 6 nolu balistik 
tipi matkap kullanılmıştır. delgi işlemi sağ çıkış tüpünde 5+678,50 
ile 5+670,00 km arasında andezit - bazalt kayaç formasyonunda 
gerçekleştirilmiştir. delgi işlemi sonrasında sol kızaktaki matkapla 
3 saat 49 dakikada 418 metrelik delgi yapılmış ve matkapta 5 buton 

kopmuştur. Sağ kızaktaki matkapla 4 saat 31 dakikada 623 m delgi 
yapılmış ve matkapta bütün butonlar kopmuştur. ayrıca sol ve sağ 
kızaklar için 1 metrelik ortalama delgi süreleri ise sırasıyla 33 ve 
26m/sn olarak ölçülmüştür. Sağ ve sol kızaklara ortalama 180-200 
bar darbe, 100-110 bar baskı ve 60 bar dönüş hızı uygulanmıştır. 

Tünel çıkışında yapılan diğer ölçümlerde ise Sandvik dd320 
marka Jumbo makinasının her bir kızağına farklı marka matkap 
kullanılmıştır. Sol kızağına 7 nolu balistik, sağ kızağına 8 nolu 
balistik tipi matkap kullanılmıştır. ölçümler sağ ve sol tüplerinde 
ki marn formasyonunda alınmıştır. delgi işlemi sonrasında sol 
kızaktaki marka matkapla 5 saat 51 dakikada 886 m delgi yapılmış 
ve matkapta 5 buton kopmuştur. Sağ kızaktaki matkapla 10 saat 
45 dakikada 1624 m delgi yapılmış ve matkapta 1 buton kopmuştur. 
ayrıca sol ve sağ kızaklar için 1 metrelik ortalama delgi süreleri 24m/
sn olarak ölçülmüştür. Sağ ve sol kızaklara ortalama 170-200 bar 
darbe, 90-100 bar baskı ve 60-70 bar dönüş hızı uygulanmıştır. 

Thuro (1996) tarafında Ø 43 - 48 mm matkap çapları için geliştirilen 
matkap aşınım oranı ve matkap ömürleri sınıflandırılması Tablo 2’de 
verilmiştir. kullanılan 8 matkapla ilişkili olarak genel özellikleri Tablo 
3’de verilmiştir.

Tablo 2. Matkap aşınım oranları ve matkap ömürleri sınıflandırılması (Thuro, 1996)

Tablo 3. Kullanılan matkaplara ait sonuç raporu
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4 SONUÇLAR 

aşınma tipi keski üzerinde gözlenen özel bir aşınma şeklini açıklar. 
Matkap aşınma hızı, matkap üzerindeki malzemenin uzaklaşma 
oranı olarak açıklanır Bu terim bir bitin deldiği delme miktarı (m / 
bit), başka bir deyişle "matkap ömrü" olarak ifade edilir. aşınma 
hızı keski tüketimi ve aşınma maliyetlerinin hesaplamamasında 
kullanılan en önemli parametrelerdendir.

delme işleminde matkap üzerinde farklı aşınma şekilleri gözlenir. 
arzu edilen genel aşınma şekli normal aşınmadır. Bu aşınma tipi, 
yüksek dayanımlı ve aşındırıcı özelliğine sahip kayaçlarda görülen 
bir aşınma tipidir. Matkap gövdesinin butonlarda önce belirgin 
şekilde aşınması ve butonun dışarıda kalan kısmının zamanla 
artması ise zayıf kaya türlerinde delgi yaparken karşılaşılan tipik 
bir aşınma tipidir. dolayısıyla keski gövdesi butonlardan daha hızlı 
aşınır.

ancak kusurlu bir gömme ve eksik bağlayıcıdan dolayı butonlar 
kopabilmekte veya düşebilmektedir. eğer bir buton kırılmaya 
başlarsa bu diğer butonları da etkileyebilir. Çünkü kırılan sert buton 
delikten çok zor dışarı çıkarılmaktadır ve diğer butonlar üzerinde 
çok yüksek dinamik darbe kuvvetlerine neden olabilmektedir.

Bu çalışmada elde edilen en önemli sonuçlardan biri ise kayaç 
formasyonu, kullanılan makine ve makineyi kullanan operatörün 
aynı olması yani bütün çalışma şartların eşit olmasına durumunda 
farklı markalardan kullanılan matkap ömürlerinin farklı olduğu 
görülmüştür. Bu durum kayaç formasyonunun özelliğinden başka 
delmede kullanılan bitlerin tipi, dizaynı, markası ve yapıldığı 
malzemenin kalitesine kobalt bağlayıcı ile tungsten karbürü ile 
ilişki olduğu düşünülmektedir. Çünkü kusurlu bir gömme, çelik 
kalitesinin düşük olması ve eksik bağlayıcıdan dolayı butonlar daha 
kolay kopabilmekte ve düşebilmektedir. 

dayanımı ve sertliği yüksek olan andezit bazalt gibi kayaçlarda bit 
aşınımı yüksek aynı zaman bit ömürleri de kısadır. ancak marn gibi 
yumuşak formasyonlarda bit ömürleri oldukça yüksektir. Matkap 
aşınmasını ve matkap ömrünü etkileyen önemli parametreler 
mevcuttur. Bunların başında kayaçtaki kuvars ve diğer aşındırıcı 
minerallerin miktarı, kuvars ortalama tane boyutu kayacın 
çimentolanma derecesi ve çimento türü gelmektedir.
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Karayollarında 2023’e kadar İstanbul ile Antalya mesafesi 
uzunluğunda 470 tünelin hizmete sunulması hedefleniyor. 
Türkiye’de bugüne kadar 264 km uzunluğunda 271 tünel hizmete 

girerken, 2023 hedefleri kapsamında, uç uca eklendiğinde, İstanbul 
ile Antalya mesafesi uzunluğunda (700 km) 470 tünelin yapılması 
planlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, geçen yıl 57 km 
uzunluğunda 44 tünel tamamlandı. İstanbul Kasımpaşa Tüneli (2x1316 
m), İzmir Konak Tüneli (2x1674 m), Kahramanmaraş Püren Tüneli 
(2x1981 m), Mersin Boğsak Tüneli (2x1570 m), Bitlis 8 Ağustos Tüneli 
(2x1981 m) ile birlikte 44 tünel geçen yıl hizmete açıldı.

Türkiye’de 2003’e kadar 50 km uzunluğunda 83 tünel kullanıma 
sunulurken, 2003-2015 arasında 214 km uzunluğunda 188 tünel yapıldı. 
Söz konusu dönemde yapılan tünel uzunluğu, 2003’e kadar yapılan tünel 
uzunluğuna göre % 427 artış gösterdi. Türkiye’deki yollarda toplam 74 
km uzunluğunda 170 tek tüp, 190 km uzunluğunda ise 101 çift tünel 
hizmet veriyor. 

Arazi yapıları nedeniyle düşük standartta olup, zorlu bir topografyaya 
sahip kesimlerde önemli tünel projelerini hayata geçirilirken, karayolu 
tünel uzunluğu son 13 yılda 50 km’den 264 km’ye ulaştı. Türkiye 
genelinde 272 km uzunluğunda 94 tünelin yapım çalışmalarına devam 
edilirken, bu çalışmalardan özellikle Kuzey-Güney aksında yer alan bazı 
önemli tünellerin 2016-2017 yıllarında hizmete açılması bekleniyor. Bu 
tünellerin başlıcaları Rize-Erzurum arasına yapılacak Ovit Tüneli, Hopa-
Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneli, Trabzon-Araklı-Bayburt arasındaki 
Salmankaş Tüneli, Malatya-Adıyaman arası Erkenek Tüneli, Malatya-
Darende-Kayseri arasındaki Karahan Tüneli, Cizre-Şırnak arasındaki 
Cudi Tünelleri, Kastamonu-Çankırı arasındaki Ilgaz Tüneli, Suşehri-Sivas 
arasındaki Geminbeli Tüneli, Rize-Erzurum arasındaki Dallıkavak ve 
Kırık Tünelleri, Van-Hakkari arasındaki Güzeldere Tüneli, Trabzon Akyazı 
Tüneli, Antalya-İbradı arasındaki Demirkapı Tüneli ile Kahramanmaraş-
Göksun-Kayseri Tünelleri. 
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2023’E KADAR 470 TÜNEL HİZMETE GİRECEK

470 tunnels will be in operation until 2023 in the 
highways of Turkey. Until now 271 tunnels in total 
264 km are in operation in the country. In the year 
2023, 470 tunnels which have 700 lengths will be in 
operation.

470 Tunnels will be in service 
unTil 2023 
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The construction of dam will be done on the Kucuk Aksu 
Stream, which is located 5 km northeast of town of Gebiz 
and 45 km away from Antalya. Inspections are done for the 
derivation tunnel, which has 315 meters length and 10.80 
meters diameter.

InspectIons has been done at 
antalya KucuK aKsu dam

Küçük Aksu Barajı, Antalya’ya 45 km mesafedeki Gebiz Kasabası’nın 5 
kilometre kuzeydoğusunda Küçük Aksu Deresi üzerinde inşa ediliyor. 
Gebiz Kasabası, Hacıosmanlar, Akçapınar ve Çatallar köylerine ait 

44.100 dekar alanı sulayacak olan aynı zamanda taşkın koruma ve enerji 
üretimi maksadı olan baraj inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Uzunluğu 315 m ve çapı 10.80 m olan derivasyon tünelinin kazı ve 
destekleme çalışmaları, su alma yapısı şaft kazısı, can suyu için tünel alt 
yarısında can suyu borusu imalatları, baraj ulaşım yolu ve kret (tünel) 
ulaşım yolu kazı – dolgu çalışmaları tamamlandı.  Derivasyon tüneli çıkış 
kondüvisi ve Özdere çevirme kanalı betonarme imalatları tamamlanırken, 

derivasyon tüneli betonarme imalatlarına başlandı. Köy yolu rölekasyonu 
4 yolunda kazı – dolgu çalışmaları devam ediyor. Revize planlama 
raporu dolayısıyla baraj ve ünitelerinde meydana gelen değişikliklere 
istinaden revize projeler Genel Müdürlüğümüz ile koordinasyon halinde 
hazırlanmaya devam ediliyor. Can suyu borusu montajı tamamlanan 
projede,  fiziki gerçekleşme seviyesi % 57’e ulaştı.

Küçük Aksu Barajı ile Aksu ilçesine yılda 28,39 milyon m³ içmesuyu 
temin edilecek. Baraj ile 44.100 dekar alan sulanacak ve yıllık 6,06 GWh 
enerji üretilecek. Proje tamamlandığında 2016 yılı birim fiyatları ile dekar 
başına 935,00 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 41.233.500 TL katkı 
ve 5.292 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor. 

ANTALYA KÜÇÜK AKSU BARAJ’INDA İNCELEME YAPILDI

Turkey’s longest railway tunnel will connect Bahce, district of 
Osmaniye and Nurdag, district of Gaziantep has 10200 meters 
long. 2 TBMs are going to excavate the tunnel in two tubes.

bahce-nurdag dIversIon tunnel Is 
under constructIon

O smaniye’nin Bahçe ile Gaziantep’in Nurdağ ilçelerini birbirine 
bağlayacak, 10.200 metre ile Türkiye’nin en uzun demiryolu 
tünelinde çift tüpte çalışmalar devam ediyor. Tünel kazılarında 2 

adet TBM kullanılacak.

 Açıldığında Türkiye’nin en uzun demiryolu tüneli olacak Bahçe-Nurdağ 
Varyantı Tüneli için 27 Ocak 2016 tarihinde Nurdağ tarafında açılış töreni 
düzenlenmiş, Biskon-İntekar ortaklığına ait Robbins marka TBM sağ 
tüpteki kazısına başlamıştı.

BAhÇE-NURDAğ VARYANTI TÜNELİ’NDE 
ÇALIşMALAR DEVAM EDİYoR

Sol tüp kazı işini ise alt yüklenici olarak E-Berk firması üstlendi. Bu 
kapsamda revizyonu E-Berk’in Ankara’daki tesislerinde tamamlanan 7,98 
m çapındaki çift kalkanlı bir TBM Nurdağ tarafına nakledilerek kurulum 
ve montaj işlerine başlandı. 10.100 m tünel kazısı yapacak olan TBM’in 
montaj işleri tamamen yerli ekip tarafından yürütülüyor. Sona gelinen 
montaj işlerinin ardından yakın zamanda kazıya başlanacak.

Adana-Gaziantep-Malatya konvansiyonel hattı üzerinde bulunan Bahçe-
Nurdağı ilçeleri arasında inşa edilen çift tüp tünel için toplam 20.200 
metre tünel kazılacak. 11 menfez, 5 alt geçit, BOTAŞ ve NATO petrol boru 
hatları koruma yapılarından oluşacak tünel, 193 milyon 253 bin liraya 
mal olacak. Bahçe-Nurdağ Varyantı’nın yapımı ile 32 km uzunluğundaki 
hat 15 km kısalarak 17 km olacak. Hatlar elektrikli, sinyalli ve 160-200 
km/s hıza uygun çift hat olarak inşaa edilecek. 

48-49-HABER-ANTALYA KÜÇÜK AKSU-BAHÇE NURDAĞ.indd   48 21.07.2016   16:59:12



48-49-HABER-ANTALYA KÜÇÜK AKSU-BAHÇE NURDAĞ.indd   49 21.07.2016   16:59:14



Kaynak: www.wf-ib.de

Femern Link ortak girişimi anlaşma için üç adet kontrat imzaladı. 
Bunların iki tanesi batırma tünelinin inşasını ve tünel yapımı 
esnasında kullanılacak olan batırma tüp elementleri ve üretim 

fabrikasını içeriyor. Diğer sözleşme ise portal yapıları, ücret ödeme 
noktaları, köprüler ve rampaların yapımını içeriyor. Üç adet sözleşmenin 
toplam bütçesi ise 3,4 milyar Euro olarak belirlendi. 

Ortak girişim VINCI, Per Aarsleff, Royal BAM Grubu (projede üç adet 
firmayla yer alıyor: BAM Infra,  BAM International and Wayss & 
Freytag Ingenieurbau), Solétanche-Bachy, CFE ve Max Bögl Stiftung 
firmalarından oluşuyor.

Ortak girişim Dredging International firmasını alt yüklenici olarak 
seçerken Cowi ile de müşavir-kontrol firması olarak anlaşmaya vardı.

18 km uzunluğundaki batırma tünel, Danimarka’nın Lolland Falster 
bölgesini Almanya’nın Schleswig Holstein bölgesini birbirine bağlayacak. 

Proje; Dünya’nın en uzun otoyol ve demiryolu batırma tüneli projesi 
olma özelliği taşıyor. Proje bitiminde Almanya ve Danimarka sahilleri 
arasındaki mesafe araç ile 10 dakikaya ve tren ile 7 dakikaya düşecek. 
Normalde bu süreç 1 saat feribot yolculuğu veya karayoluyla 160 
kilometrelik bir araç yolcuğu ile tamamlanabiliyor. 

Femernbelt Tünel Projesi bugüne kadar yapılmış Avrupa’nın en büyük 
çaplı altyapı projelerinden birisidir. Tamamlanmasının ardından Kuzey 
Avrupa’nın ticaret ve turizmini artırması bekleniyor.

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından ortak girişim detaylı tasarım, 
planlama ve entegre yönetim sisteminin geliştirilmesi aşamasına 
başlamış bulunuyor. İnşaat işlerinin Alman hükümetinin vereceği izinlere 
bağlı olarak, Ocak 2018 ayında başlaması bekleniyor. Projenin baştan 
sona tamamlanması ise yaklaşık olarak 8,5 yıl sürecek. 
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DÜNYANIN EN UZUN OTOYOL VE DEMİRYOLU 
BATIRMA TÜNELİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

The joint venture has won three contracts, two contracts covering construction of the immersed tunnel and the 
tunnel element factory that will manufacture the precast tunnel elements and a contract covering the building of 
the portal structures, toll buildings, bridges and ramps. The three contracts have a combined value of €3.4 billion.

Danish government anD Femern Link ContraCtors sign ContraCts 
FemernbeLt Link
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İ stanbul’da son yıllarda birbiri ardına köprüler, otoyollar, 
kavşaklar hizmete alınıyor. Şimdi de Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz 
ve Eyüp İlçeleri için çapı 4 buçuk metreye varan genişlikte 

ve toplam 4 km uzunluğunda 5 farklı yağmursuyu tüneli inşa 
ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından son yıllarda atıksu 
arıtımından, içmesuyu kaynakları teminine, dere ıslahından ar-ge 
çalışmalarına kadar bir dizi yeni çalışma hizmete alınıyor.

İSKİ şimdi de İstanbul’un 4 büyük ilçesinde eş zamanlı olarak 
5 farklı dev yağmursuyu tünelleri inşa ediyor. Proje kapsamında 
Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Eyüp İlçeleri’nde çapı 2 metre ila 4 
buçuk metre arasında değişen toplam 4 bin 26 m uzunluğunda 
yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Proje kapsamında ayrıca Eyüp 
İlçesi’nde yer alan İslambey Deresi, Beykoz İlçesi’nde yer alan 

Kozdere ve Beşiktaş İlçesi’nde yer alan Ortaköy Deresi’nin de 
ıslahı gerçekleştirilecek.

Yeraltında neler oluyor

Tamamen kazısız yöntemle inşa edilen proje kapsamında yer 
altında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

TBM tekniğiyle, içerisinden bir kamyonun geçebileceği çapta 
(4.5 m) dev tüneller inşa ediliyor. Yağmursularını kontrol altına 
alan, dere ıslahı gerçekleştiren ve atıksu problemlerini çözüme 
kavuşturan projenin inşası sırasında ise yer üstünde hiçbir şey 
görünmüyor trafik ve yaşam aynı şekilde seyrine devam ediyor.

Eyüp Sultan Bölgesi’nin altyapı problemi tarihe karışıyor

Hayata geçirilmekte olan proje sayesinde söz konusu ilçelerin 
yağmursuları tüneller ile kontrol altına alınacak. Sarıyer İlçesi 
Rumeli Kavağı bölgesinde yaşanan su baskınları ve Eyüp Sultan 
bölgesinde zaman zaman yaşanan atıksu ve yağmursuyu problemi 
tamamen çözüme kavuşmuş olacak. Beşiktaş Ortaköy Bölgesi’nin 
yoğun trafiği sebebiyle daha önce gerçekleştirilemeyen Ortaköy 
Deresi’nin ıslahı da tünel sayesinde deplase yöntemi kullanılarak 
yapılacak.

Yaklaşık 64 milyon TL’ye mal olacak ve 2017 yılında tamamlanacak 
projenin şu ana kadar yaklaşık yüzde 85’i tamamlanmış durumda. 
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İSTANBUL’A 5 BÜYÜK TÜNEL GELİYOR

In the recent years Istanbul had new bridges, 
highways and intersections. New rainwater tunnels, 
which have 4.5 meters diameter and 4 km length, 
will be built for the Besiktas, Sariyer, Beykoz and 
Eyup districts.

Istanbul wIll have 5 bIg tunnels 
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O rman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Türkiye’de işletmeye açılan 
hidroelektrik santrallerden (HES) 15 Mayıs 2016’da günlük 

bazda 35,4’lük üretim gerçekleşti. Böylece 15 Mayıs’ta HES’lerden 
üretilen elektrik günlük bazda, diğer elektrik üretim kaynakları arasında 
en yüksek paya ulaştı.

HES’lerin yenilenebilir ve çevreye dost bir enerji üretim şekli olduğunun 
altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Türkiye 
sahip olduğu hidroelektrik potansiyelini yeterince değerlendiremiyordu. 
Bu enerji üretim şekline yaptığımız yatırımlar sayesinde tabiata dost ve 
yerli enerjinin payını artırıyoruz” diye konuştu.

İlk 4,5 Ayda HES’ler Ülke Ekonomisine Yaklaşık 6 Milyar Lira Katkı Verdi

 Bu yılın ilk 4,5 aylık döneminde HES’lerden 27,7 milyar kilowatt.saat 
elektrik enerjisi üretildiğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Böylece 
toplam 94,2 milyar kilowatt.saat enerji üretilen bu dönemde HES’lerden 
üretilen enerjinin payını toplam enerji içerisinde yüzde 29,4’e yükselttik. 
HES’lerden üretilen bu enerji ile ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira 
katkı sağlamış olduk” değerlendirmesinde bulundu.

HES’ler Yaklaşık 4,5 Milyar Liralık Doğalgaz İthalatını Engelledi

Türkiye açısından HES projelerini hayata geçirmenin bir zaruret 
olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
“Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor ve enerji 
ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu 4,5 aylık dönemde HES’lerden üretilen 
enerji doğalgaz ile üretilmiş olsaydı ülkemiz yaklaşık 4,5 milyar lira 
doğalgaz ithalatına kaynak aktarmak zorunda kalacaktı. Dolayısıyla 
HES’ler cari açığımızın kapanması hususunda da olumlu katkı sağlıyor” 
açıklamasını yaptı.

“Hidroelektrik Potansiyelini Değerlendirmek İçin Çalışıyoruz”

Türkiye’nin sahip olduğu hidroelektrik potansiyelini yeterince 
değerlendiremediğini söyleyen Prof. Dr. Eroğlu “Biz bu potansiyeli 
değerlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa ve Amerika bu potansiyelinin 
neredeyse yüzde yüze yakınını kullanırken Türkiye kullanamıyordu. 
Ülkemizin hidroelektrik üretim potansiyeli yılda 216 milyar kilowatt.
saat’tir. Halihazırda geliştirilen potansiyel ise yılda 157 milyar kilowatt.
saat’tir. Geliştirilen bu potansiyelimiz değişik safhalardaki toplam 1.420 
projeden meydana gelmektedir” diyerek sözlerini tamamladı. 
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ÇEVRECİ VE MİLLİ KAYNAK OLAN HES’LERDEN 
ÜLKE EKONOMİSİNE 6 MİLYAR TL KATKI

Operated by Ministry of Forestry and Water 
Affairs General Directorate of State Hydraulic 
Works and private sector, on May 15, 2016 
hydroelectric power plants generated the 35.4 % 
of total daily production. That means on 15th of 
May, hydroelectric power plants had the highest 
contribution among the other power generators.

EnvironmEntalist and national 
rEsourcE HEPPs contributE 6 
billion tl to Economy
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Last year body construction of the dam was completed at 
Camlik town,  Burdur. State Hydraulic Works Regional Director 
Adem Coşkun done the last excavation work which is at the 
chainage of 263th meter.

The Delhi Metro has a network of cross passages in their 
underground sections which connect the two parallel 
underground tunnels. Two Metro tunnels are generally built 
parallel to each other for up and down movement of trains 
and these cross passages allow people to move from one 
tunnel to the other on foot in case of any emergency like fire 
or any other unusual occurrence in either of the tunnels. These 
walkways can be used for carrying out maintenance work also.

IrrIgatIon tunnel excavatIon at 
camlIk Dam has been completeD

DelhI metro to buIlD more than 
100 cross passages

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık Köyü’nde yapılan barajın gövde 
dolgusu geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Çamlık Barajı Sulaması ile 
tünelinin yapım sözleşmesi 2016 yılı Şubat ayında imzalanarak 

işe başlandı. 263 metre uzunluğundaki tünel kısa süre içerisinde 
tamamlandı.

DSİ 18. Bölge Müdürü Sn.Adem Coşkun, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube 
Müdürleri, Yüklenici firma yetkilileri ile bölge halkının da katılımıyla son 
kazı yapıldı.

Delhi Metrosu’nda çift hat tünelleri arasında bağlantı sağlayacak 
arageçiş tünelleri şebekesi oluşturuldu. Genellikle metro projeleri 
çerçevesinde iki adet paralel tünel trenlerin gidiş ve gelişi için 

inşa edilmekte ve bu tüneller arasına açılan arageçiş tünelleri ile yangın 
veya herhangi bir beklenmeyen durumda diğer tünele geçiş imkanı 
sağlanmaktadır. Bu yürüyüş yolları aynı zamanda bakım işlerinde de 
kullanılmaktadır.

Burdur Bucak Çamlık Sulama  Tünelin son çıkış noktası olan 263.
metresinde iş makinası ile son kazı DSİ Bölge Müdürü Adem Coşkun 
tarafından yapılarak tünelin diğer ucuna ulaşıldı. 4.240 dekarlık zirai 
araziyi suya kavuşturacak olan Bucak Çamlık Barajı ve Sulaması ile yılda 
6.360.000 TL. gelir artışı sağlanarak 391 kişiye istihdam öngörülüyor.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Barajın 37 metre temelden 
yüksekliği ve 1,86 milyon metreküp depolama hacmi bulunuyor. 

Delhi Metrosu 3. Kısım tünellerinde 108 adet arageçiş tüneli yapıldı. 
Arageçiş tünelleri tünel hattı boyunca her 240 metrede bir olarak yaklaşık 
6-10 metre uzunluğunda betonarme olarak inşa edildi. Yangın kapıları 
ile korunmakta olan bu arageçiş tünelleri kendiliğinden kapanabilen 
kapılar ile 1-1,5 saat yangından korunma sağlamaktadır. Minimum 1,12 
m net açıklığa ve 2,1 m yüksekliğe sahip bu yapılar vasıtasıyla herhangi 
bir acil durum olayında yolcular rahatlıkla geçiş yapıp olay yerinden 
kurtulabilmektedir. Arageçiş tünelleri Amerikan Ulusal Yangın Önleme 
Birliği tarafından yayınlanan 2014 şartnamesine göre tasarlandı. 

ÇAMLIK BARAJI SULAMA TÜNELİ’NDE KAZI TAMAMLANDI

DELHİ METRO’SUNDA 100’DEN FAZLA ARAGEÇİŞ 
TÜNELİ YAPILDI
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Doğu Anadolu’yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi’ne bağlayacak 
Erkenek Tüneli’ndeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. 1.816 
m uzunluğunda iki tüpten oluşan tünelin yılsonuna kadar 

tamamlanması planlanıyor. Yapımına 2011’de başlanan ancak zeminde 
bazı sıkıntılar ile aşırı  şişme ve deformasyon problemleri nedeniyle 
planlandığı sürede tamamlanamayan,  Malatya’nın Doğanşehir ve 
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçeleri arasında bulunan Erkenek  Tüneli’nin kazı 
destek çalışmalarında sona gelindi. Tünelin toplam maliyeti yaklaşık 
238,5 milyon Lira.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Tünel Kontrol Şefi Hüseyin Kaya, 
AA  muhabirine yaptığı açıklamada, zeminde yaşadıkları sıkıntılar 
nedeniyle  tamamlanması planlanandan uzun süren Erkenek Tüneli’nde 
çalışmaların tüm hızıyla  devam ettiğini söyledi. Erkenek Tüneli’nin zemin 
yapısında yaşanan sıkıntılar, aşırı şişme ve  deformasyon problemleri 
nedeniyle halen Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan  en zorlu 
tünel çalışması olduğunu vurgulayan Kaya, bu sorunu, kullandıkları son  
teknoloji cihaz ve makinelerle aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tünelin diğer tünellerden farklı bir zemini bulunduğunu, bu nedenle  
kullandıkları ekipman ve iş makinelerinin çok özellikli olduğunu 
anlatan Kaya,  “Zemindeki zayıflık nedeniyle ‘Umbrella Arch’ tekniğini 
kullanıyoruz ve her  bölüme 70 civarında 3,5 inç çapında çelik borularla 
önce aynayı tahkim ediyoruz  sonra kazı işlemine başlıyoruz.” dedi.

Yılsonuna Kadar Bitirmeyi Planlıyoruz

Kaya, tüneldeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade ederek,  “Yaklaşık 
bir ay sonra buradaki inşaat işleri tamamlanmış olacak. Daha sonra  
elektromekanik ve yol üstyapı işlemlerine başlanacak. Tüneli yılsonuna 
kadar  bitirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu. Tünelin D-850 Karayolu 
üzerinde bulunduğunu ve Türkiye’nin kuzeyi ve  güneyini birbirine 
bağlayan bir güzergahta yer aldığını anlatan Kaya, şöyle devam  etti: 
“Bu yol, özellikle Doğu Karadeniz ve Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan bir  
güzergah. Burada ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapıyor. Ağır taşıtlara 
hizmet  ediyor bu güzergah. Mevcut yolu, sağ tarafında ciddi bir vadi sol 
tarafı da eğimi  yüksek dağlarla çevrili olduğu için genişletme şansınız 
yok. Bölgedeki trafik  zorluklarla ve riskli çalışıyor. Tünel tamamlandığı 
zaman yol yaklaşık 600 metre  kısalacak ancak bundan daha önemlisi 
tehlikeli olan trafik güvenli ve konforlu  hale getirilmiş olacak.”

Erkenek Tüneli Şefi Eğemen On ise tünelde aşırı deformasyon ve  
sökülmelerin kendilerini bayağı zorladığını belirterek, buna rağmen 
tüneli kısa  sürede bitirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Zemin 
problemi yaşadıkları için yavaş ilerlediklerini anlatan On,  tüneldeki sol 
tüpün üst yarı kazısının tamamladığını, sağ tüpte ise çalışmalarda  sona 
yaklaşıldığını kaydetti. 
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DOĞU ANADOLU’YU AKDENİZ’E BAĞLAYACAK 
TÜNELDE SONA DOĞRU

East Anatolia region will be connected to 
Mediterranean region via Malatya with the Erkenek 
Tunnel. The civil works are about to finish. Double 
tube tunnel with 1816 meter length will be finished 
at the end of this year.

ErkEnEk TunnEl is abouT To Finish 
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Kont Dracula diye bilinen Eflak Voyvodası (prensi) III. Vlad’ın esir 
tutulduğu rivayet edilen Tokat Kalesi’ndeki Ceylan Yolu, tarihi 
kaynaklarda “Gizli Geçit” şeklinde yer alıyor. Savaş ve kuşatma 

dönemlerinde kaledekilerin yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla yapılan ve “korku tüneli” olarak adlandırılan gizli geçit açılıyor.

Tokat Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tokat 
Kalesi’nin turizme kazandırılması amacıyla 2009 yılında restorasyon 
çalışmaları başlatıldı. 2010 yılında bir bölümü tamamlanan çalışmalar 
2014 yılında yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında, Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan kalenin burçları 
sağlamlaştırılarak, kale çevresinde kazı çalışmaları yapıldı. 3 arkeolog 
denetiminde yapılan çalışmalarda erzak küpleri, askeri barınak, kent 
merkezindeki Pervane Hamamı’na indiği tahmin edilen gizli geçit ve 
2 zindan bulundu. Bu zindanlardan birinde, 1431-1476 yılları arasında 
yaşamış olan Eflak Beyliği prensi Kont Dracula esir tutulmuş.

“Ucunu Bulmak İçin Başladık “

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 metrelik bölümü açılan, Ceylan Yolu adı verilen 
gizli geçitte çalışmalar yeniden başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz, nereye çıkacağı herkes 
tarafından merak edilen, ancak Pervane Hamamı’na çıktığını tahmin edilen 

Ceylan Yolu’nda çalışmaların yeniden başladığını kaydederek, “Bu heyecan 
verici olay bizim kadar Tokat’ın her ferdini heyecanlandırdığı kanaatindeyiz. 
Çünkü gerçekten bin yıllık tarihi tekrar canlandırmak, onunla yaşatmak çok 
önemli. Burası doğal yollarla ve çeşitli insanların bir takım yaptığı şeylerle 
doldurulmuş, Bizans döneminde yapılmış bir tünel. Biz suyolu olduğunu 
tahmin ediyoruz. Fakat gerçekten heyecan verici. İnsanların gelip gezmesi 
ve görmesi gereken bir yer. Gün yüzüne çıkartacağız ki Tokat’ı tarihini, 
kültürünü ve kalesine insanların daha çok gelmesini sağlayacağız. Şu anda 
80 metre indik. Yaklaşık bu kadar daha inmemiz gerekiyor” dedi.

“Dracula Burada Hapis Yattı”

Tarihte Tokat Kalesi’nin birkaç amaçla kullanıldığı belirtiliyor. Tutsakların 
hapis tutulduğu yer ve sığınak yeri olarak kullanılan kalenin en önemli 
esiri ise Eflak Voyvodası III. Vlad’dır. Osmanlılar tarafından Kazıklı Voyvoda, 
kendi milleti Ulahlar tarafından Tepeş (cellat), Macarlar tarafından ise 
Dracul (şeytan) olarak adlandırılan III.Vlad, düşmanlarını (özellikle esir 
aldığı Osmanlı askerlerini) kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle 
tarihe geçmiştir. Sonradan Bram Stoker’ın Dracula romanına ve Dracula 
filmlerine konu olmuştur. 1442-1448 yıllarını Nif ve Tokat bölgelerinde 
Osmanlılar’ın elinde rehine olarak diğer beylik şehzadeleri ile birlikte 
yaşayarak geçirmiştir. 
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KORKU TÜNELİ AÇILIYOR

Ceylan Road of the Tokat Castle where Vlad 3rd (Kont 
Dracula) has been captured is written as “secret 
passage” in the history.  At the time of war this 
passage has been used for food and water supply for 
the castle and named as “horror tunnel”. This tunnel 
will be open to the public really soon.

Horror Tunnel is abouT To open To 
THe public
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İ stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nu 
sunan Başkan Kadir Topbaş, “Ustalık Dönemim” dediği 3. döneminin çok 
önemli vizyon projelerini açıkladı.

Vizyon projeleri şu şekilde;

 1 ay içinde İBB toplam 100 kilometrelik raylı sistem ihalesine çıkıyor.

 Belediye bünyesinde İstanbul Havayolları Şirketi kuruluyor.

 Boğazın altına Üsküdar-Kabataş yaya tüneli yapılıyor.

 Haliç Tünel Geçişi için yapım aşamasına geçiliyor.   

 Çobançeşme-Büyükçekmece arasına 3 ayrı karayolu tüneli geliyor.

 Baraj ve Göllerin üzerine güneş enerjisi panelleri kuruluyor.

 Dünya’nın en kapsamlı bağımlı rehabilitasyon merkezi İstanbul’a kuruluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB’nin 2015 Yılı Faaliyet 
Raporu’nu Belediye Meclisi’ne sundu.  Başkan Kadir Topbaş, hizmet etmenin 
gururunu yaşadıkları İstanbul’un bir kent değil bir ülke ölçeğinde olduğunu 
belirtti ve nüfus olarak dünyanın 117 ülkesinden, ekonomi olarak da 123 
ülkeden büyük olduğunu söyledi. Yapılan devasa yatırım ve hizmetlerin bir 
kısmının geçmişten 2015 yılına devam ettiği için 1 yıllık değerlendirmesini 
yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Kadir Topbaş, “İstanbul’da çok 
ciddi, devasa yatırımlar var. 2015 yılında yaptığımız 12, 5 milyar liralık 
yatırımın nerelerde kullanıldığını anlatmaya başlarsak 24 saat, hatta bir hafta 
yetmez” dedi. “Belediyecilik halkla bütünleşen ve halkın beklentilerini önden 
kestirebilen ve dünyayı takip ederek beklentileri karşılamaktır. Dünyadaki 
teknolojik gelişmeleri iyi takip ederek biz yaparsak halkın güven duygusunu 
kazanırız” ifadelerini kullanan Topbaş, İstanbulluların 3 dönemdir kendisini 
başkan seçmesinde bunun yattığını kaydetti.

İstanbul’a 13 yılda 114 milyar Lira Yatırım

İstanbul’a 12 yılda 98 milyar Lira yatırım yaptıklarını, 2016 yılında da 16,3 
milyar Lira’lık yatırım bütçesinin bulunduğunu hatırlatan Topbaş, devlete 
günü gelmiş bir kuruş borcunun olmadığının ve sadece Başkan olarak 
kendisinin imzasıyla yurtiçi ve yurtdışı kredi alabildiklerinin altını çizdi.

İstanbul’daki bu başarıları çok iyi bir kadro ve çok iyi bir Meclis ile 
başardıklarına işaret eden Topbaş, şöyle konuştu; “Ustalık dönemimle ilgili 
bazı vizyon projelerimizi ilk defa burada açıklayacağım. Bu kente neler 
katabiliriz, daha ne hizmet yapabiliriz, bunları değerlendirdik. Yatırımlarımızın 
büyük bir bölümünü ulaşıma ayırdık ve metroya öncelik verdik. Dönemimizde 
145 kilometre raylı sisteme ulaştık. 76 kilometre metro inşaatı devam 
ediyor. Ayrıca, toplam 100 kilometrelik 8 ayrı raylı sistemin hazırlıkları bitti. 
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KADİR TOPBAŞ USTALIK DÖNEMİNİN 
PROJELERİNİ AÇIKLADI

Istanbul Metropolitan Municipality President Kadir 
Topbas represent the 2015 activity report to the 
municipality council. According to the report in one 
month IMM will make a tender of 100 km of railway 
system projects. Besides, a padestrian tunnel between 
Uskudar and Kabatas will be built.

Kadir Topbas announced his 
MasTerpiece projecTs 
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Bu hatları bir ay içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Bu müthiş bir şey. Bunların 
projelendirilmesi, istimlakler çok ciddi bir iş. Merkezi noktalar öncelikli olmaz 
üzere raylı sistemle ulaşım imkanının adımlarını atmaktayız.”

İhaleye çıkılacak olan 8 yeni metro hattı

 Yenidoğan-Çekmeköy-Sultanbeyli, 16,7 km

 Pendik-Kaynarca-Tuzla, 11,6 km

 Bağcılar-Kirazlı-Halkalı, 10 km

 Göztepe-Ataşehir-Ümraniye, 13 km

 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, 10 km

 Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı, 15 km

 Başakşehir-Kayaşehir, 6,5 km

 Mahmutbey-Esenyurt, 17 km

Sarıyer, İstinye, Aşiyan ve Beykoz’a da Metro Müjdesi

Ayazağa-İstinye Metrosu’nun proje aşamasının devam ettiğini, bu yatırımın 
da bu dönem başlayıp biteceğini anlatan Topbaş, her iki yakanın sahillerinde 
ciddi yoğunluğun yaşanması nedeniyle Beşiktaş-Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz 
Metrolarının proje ihalelerine da 1 ay içinde çıkılacağını açıkladı. Ataköy-
İkitelli ve Bostancı- Dudullu Metro Hatları’nın inşaatlarının devam ettiğini 
ve temel atma törenlerini bile yapmadıklarını hatırlatan Topbaş, “Etiler’den 
fünikülerle Aşiyan sahiline iniyoruz. Yapar mıyız? Yaparız… İstanbul gelecekte 
1.000 kilometre metroya doğru gidiyor. Minibüsçü ve taksici esnafımızın 
sisteme dahil olması ve da bu durumdan mağdur olmaması için detaylarını 
sonra açıklayacağım bir çalışmamız olacak” diye konuştu. İstanbul’a havaray 
araçları dahil olmak üzere toplam 1.000 adet metro vagonu alacaklarını dile 
getiren Topbaş, ancak önemli olan yerli üretim olduğunu vagonların en önemli 
gücü olan beyin kısmının Türkiye’de üretilmesi için Aselsan ile başlattıkları 
çalışmanın 2. Aşamasına geldiklerini müjdeledi. İSKİ, İETT ve İBB’nin bütün 
şirketlerinden, Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu konularda ilgili üniversitelerle 
işbirliği yaparak yeni teknolojiler geliştirmesini istediğini vurgulayan Topbaş, 

“Bu ülkenin geleceği için teknolojik kazanımları çok önemsiyorum. Dışarıdan 
satın alma bir yere kadar olmalı. Teknolojik üretim bizim bu ülkeye bizim 
sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

Avrupa Yakası’ndaki E-5 trafiği tünellerle bay-pas edilecek

E-5 Karayolu’nda Çobançeşme’den başlayıp Büyükçekmece’ye kadar 20 
kilometreye yakın mesafedeki yoğunluğu yapacakları 3 ayrı tünelle aşacaklarını 
müjdeleyen Topbaş, “Yoğunlukları alta alacağız, dağları delip geçeceğiz. Bunlar 
milyarlık projeler ama biz söz verdiysek yaparız. Tüneller Çobançeşme-Sefaköy, 
Sefaköy-Haramidere ve Haramidere-Büyükçekmece arasında yapılacak” 
bilgisini verdi. Topbaş, daha önce açıkladıkları Dolmabahçe-Levazım, Levazım-
Baltalimanı, Baltalimanı-Ayazağa ve Ayazağa-Çayırbaşı ve Sarıyer-Zekeriyaköy 
Tünelleri’ni yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

Haliç’e Sualtı Tüneli

1836 yıllında inşa edilen Unkapanı Köprüsü’nün tarih olacağı Haliç Unkapanı 
Su Altı Karayolu Tüneli Projesi için Büyükşehir Belediyesi Bütçesi’nden 
100 milyon TL ayrıldı. Proje ile Haliç’in iki yakası arasındaki trafik denizin 
altından tünel ile sağlanacak. Tünelin bir ayağı Kasımpaşa’da, bir ayağı ise 
Unkapanı’nda olacak. Çift yönlü olarak trafiğin akacağı tünelin çıkış noktaları 
döner kavşaklarla alternatif yollara bağlanacak. Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, projenin hayata geçmesiyle birlikte Sokullu Mehmet Paşa Camisi’nin 
ve Perşembe Pazarı bölgesinin yeniden revize edileceğini açıklamıştı.

Ustalık döneminin en önemli projelerinden…

Konuşmasında İstanbullulara “Ustalık” döneminin müthiş ve en önemli 
armağanlarından birini de açıklayan Kadir Topbaş, ““Üsküdar ile Kabataş 
arasına yürüme tüp geçidi yapacağız. Kabataş- Mahmutbey metro hattı, Taksim-
Kabataş füniküler hattı veya denize ulaşımıyla Kabataş’a gelen vatandaşlar 
Marmaray ve Avrasya Tüp Geçidi’ne erişim sağlayabilecek. Tersi istikamette 
de Üsküdar’a inen vatandaşlarımız Kabataş’a yürüyerek ulaşabilecek. Tüp 
geçidin içinde yürüyen bant sistemi de kuracağız. Bu sayede Asya ve Avrupa 
Yakası’nı bu kez de yürüme tüp geçidiyle bağlayacağız. Kabataş’taki metroyu 
da Karaköy ve Unkapanı Köprüsü’ne kadar uzatıyoruz.” şeklinde konuştu. 
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Aiming to regulate the traffic in the city and northern 
transportation, Mevlana Tunnel is one of the most important 
project of Sivas Municipality. Tunnel has two tubes with two 
lanes and has 656 meters length.

GroundbreakinG Ceremony for 
mevlana Tunnel

Kuzey ulaşım aksı ile şehir içerisindeki trafiği rahatlatacak 
olan ve Sivas Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri 
olan Mevlâna Tüneli’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. 

Tünel, 656 metre uzunluğunda iki şerit halinde iki tüpten oluşuyor. 
Mevlana Tüneli Projesi 44 milyon TL bedeliyle Sivas Belediyesi 
tarihinde tek kalemde yapılan en büyük proje olma özelliği taşıyor.  

Mevlana Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi’nin temel atma törenine 
katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 

“Mevlana Tüneli’nin ilk kazmasını vuruyoruz, bizim işimiz yapmak, 
bizim işimiz yıkmak değil. Yapmak zordur, yıkmak an meselesidir. 15 
bin kilometre bölünmüş yol yapacağız dediğimizde kıs kıs gülenler 
şimdi utancından hiçbir şey söyleyemiyorlar. Çünkü azmederseniz 
başarırsınız.” dedi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı tebrik eden 
Bakan Yıldırım, “Şehrin trafik sorununu hafifletmek ve şehrin doğu 
batı istikametinde Mevlâna ve Aydoğan mahallelerini birleştirmek, 
buradaki trafiği azaltmak için çok anlamlı bir projeye imza atıyor. 
Kendisini tebrik ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum, 
emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı. 

MEVLANA TÜNELİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaynak: www.dsi.gov.tr

Diversion tunnel construction for the Yozgat Domestic Water 
Project by State Hydraulic Works has been started on July 10, 
2012. The tunnel has a horseshoe section where inner and 
outer diameters are 3.5 and 4.20 meters respectively and it has 
2143.54 meters long. 

yozGaT PoTable WaTer ProjeCT is 
abouT To finish

DSİ’nin Yozgat’a kazandırdığı önemli projelerden biri olan Yozgat 
İçmesuyu Projesi; “Hamsu İsale, Derivasyon Hattı ve Tünel”, 
“Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip 

Regülatörü” ve “Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri” olmak üzere üç 
aşamadan oluşuyor. Proje kapsamında; 2.143,54 metre tünel, 9.668,66 
metre Hamsu İsale Hattı, 73.047,53 metre Arıtılmış Su ve Hamsu İsale 
Hattı ile günlük 62.300 m3 kapasiteli Arıtma Tesisi inşa edildi. 

Derivasyon tüneli tamamlandı
Projenin su kaynağı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı işletmededir. “Hamsu 
İsale, Derivasyon Hattı ve Tünel İnşaatı” 10 Temmuz 2012 tarihinde 
başladı. Proje kapsamında; 2.143,54 m uzunluğundaki at nalı kesitli, iç 
çapı 3,50 metre dış çapı ise 4,20 metre olan tünel inşa edildi. Önümüzdeki 

dönemde çevre düzenleme çalışmaları ile tamamlanacak projede % 99 
fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.

Yozgat İçmesuyu Projesi’nin bir başka ünitesi olan 62.300 m3/gün 
suyu arıtacak “Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri” işine 05 Eylül 2012 
tarihinde başlanarak % 91 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Tesisteki 
tüm ünitelerin inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki dönemde tüm tesisin 
sızdırmazlık testleri, performans testleri, işletmeye almalar, elektrik - 
mekanik ekipmanların eksiklerinin tamamlatılması ve kontrolü, tesis içi 
yollar, peyzaj ve scada otomasyonu yapılarak iş tamamlanacak.

Proje tamamlandığında Musabeyli Cemil Çicek Barajından alınacak su 
ile Yozgat İli Merkez, Yozgat OSB, Yozgat Yerköy ve Kırşehir Çiçekdağı 
ilçelerinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan 17,50 milyon m3 içme-kullanma 
ve sanayi suyu temin edilmiş olacak. 

YOZGAT İÇMESUYU PROJESİNDE SONA GELİNDİ
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FOLLO HATTI PROJESİ’NDE 
İKİNCİ TBM’İN İMALATI 
TAMAMLANDI

The second Double Shield TBM for the Follo Line 
Project is completed and was recently approved. Two 
more high-speed tunnel borers are still in assembly 
at the Herrenknecht plant in Schwanau. In total 
there will be four TBMs, which each will work its way 
through 9.5 kilometers of hard Norwegian granite. 

Second TBM coMpleTed for follo 
line projecT

66
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Norveç’in başkenti Oslo’daki Follo Hattı 
Demiryolu Projesi’nde kullanılacak 
olan 4 adet çift kalkanlı TBM’den ilki 

şantiye alanına ulaşmıştı. TBM’lerden ikincisinin 
de imalatı tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde 
kabulü onaylandı. Geriye kalan iki adet tünel açma 
makinasının yapım işleri şuan Herrenknecht’in 
Schwanau tesislerinde devam ediyor. 

Toplamda dört adet çift kalkanlı TBM, çift hat 
olarak 9,5 km boyunca sert Norveç granitinde 
kazı işlemlerini yürütecekler. Åsland şantiyesinde 
kurulum işleri yapılacak olan TBM’lerden iki 
tanesi kuzey yönünde Oslo’ya doğru ve kalan iki 
tanesi ise güney yönünde Ski şehrine doğru kazı 
çalışmalarını yürütecekler. 

İkinci makine olan TBM 981, beyaz bir kesicikafa 
tasarımına ve 71 adet kırmızı disk keskiye sahip. 
Kırmızı ve beyaz renkler Norveç bayrağındaki 
renkler ile aynı tonda kullanıldı. 

Norveç Ulusal Raylı Sistemler İdaresi adına 
TBM’den sorumlu Proje Müdürü bayan Anne 
Kathrine Kalager “Biz ikinci TBM’in hazır 
olmasından ve Norveç’e gönderilecek olmasından 
oldukça mutluyuz. İlk TBM bize Mayıs ayında 
ulaştı ve ikincisini en kısa zamanda şantiyemizde 
görmek istiyoruz” sözlerini dile getirdi.

Acciona-Ghella Ortak Girişimi adına Proje 
Direktörü Fernando Vara bu ortak çalışmadan 
oldukça memnun olduğunu belirterek, “TBM’lerin 
saha kurulumları için oldukça yoğun bir şekilde 
çalışmaktayız. Dört adet TBM’den ikincisinin de 
hazır olmasından oldukça memnunum” sözlerini 
dile getirdi.

Follo Hattı’nın ilk TBM’i şantiyeye ulaştı 

Herrenknecht’in Schwanau tesislerinde imalatı 
tamamlanan ilk TBM’in parçaları ise şantiye 
alanına ulaşmaya başladı. 9,96 m çap, 150 
m uzunluk ve 2.400 ton ağırlığa sahip olan 
makinanın ilk teslimatı içerisinde kesici kafanın 
parçaları bulunuyor. Şantiyeye ulaşan ilk 
makinanın günde yaklaşık 12-15 m kazı yapması 
bekleniyor.

TBM tedarikinin ilk bölümü Fredrikstad Limanı’na 
28.04.2016 tarihinde varmış olup, gümrük 
işlemlerinin ardından kurulumu yapılacağı 
Oslo’daki şantiye alanına gönderildi. Makinanın 
geriye kalan bölümü ise önümüzdeki haftalarda 
teslim edilecek. 

Dört adet TBM’in her biri ilk önce Herrenknecht’in 
Almanya’daki fabrikasında kurulmakta ve 
ardından şantiye alanına gönderilmekte. Kazı 
çalışmalarının 2018 kış aylarında tamamlanması 
ön görülüyor. 8,75 metre çapındaki tünel 2021 
yılında tamamlandığında İskandinavya’nın en 
uzun demiryolu tüneli olacak. 
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S ystra firması iki yeni istasyonun dahil edileceği Paris Metrosu Hat 12’nin 
uzatılması ihalesini kazandı. Mairie d’Aubervilliers ve Aimé Césaire 
isimli iki yeni istasyonun dahil olacağı Hat 12’nin uzatmasının 2019 

yılında tamamlanması planlanıyor. Saint-Lazare İstasyonu’ndan başlayacak 
olan tren yolculuğu kuzeyde Mairie d’Aubervilliers İstasyonu’na 20 dakikada 
erişecek. Hat 15 ile Grand Paris Express İstasyonu’na bağlanacak olan bu hat 
Paris çevre mahallelerine erişim imkanı da sağlayacak. Yeni istasyonlardan 
günlük 52.000 adet yolcunun taşınması planlanıyor. 

Aubervilliers’in kalbine şantiye alanı

Proje Müdürü Franck Coulaud projeyle ilgili olarak; “Biz çalışmalarımızı 
Aubervilliers şehir merkezinde yürütmekteyiz. Konum olarak St. Denis 
Kanalı’nın kenarında olduğumuz için beton, agrega ve çıkan pasanın nakli 
için deniz yolunu kullanmayı düşündük. Bu sayede şehir içerisindeki kamyon 
trafiğini azaltıp proje boyunca yapılacak olan yaklaşık 50.000 tur kamyon 
taşımasından da kurtulmuş olacağız” sözlerini dile getirdi.

Araziye uygun teknik çözümler 

Jeolojik yapı (su, jips, Beauchamp kumu) özellikle Mairie d’Aubervilliers 
İstasyonu ile tünel bağlantısının olduğu yerde çalışma için çeşitli zorluklar 

çıkartmakta. İstasyon, 280 metre uzunluğunda ve trenler için hafif bir bakım 
merkezi olarak planlanıyor. Ek olarak bu yeraltı yapıları şehirleşmenin yoğun 
olduğu bir bölgede, kamyon yolu yakınında ve birçok şebekenin bulunduğu 
bir bölgede yapılacak. 

Systra ekibi bu projede meydana gelen problemler için teknik çözümler 
üretmiştir. Başlangıç olarak istasyonlar için yapılacak olan diyafram duvarlar 
kesinlikle yolcu ve araç trafiğini etkilemeyecek. Systra; Mairie d’Aubervilliers 
İstasyonu için 1-1,2 m kalınlığında ve 40-45 metre derinliklere sahip 33.000 
m2 diyafram duvarın inşasını yürütecek. Zemin güçlendirme çalışmaları 
için istayon tünel bağlantısının olduğu yerde zemin dondurma uygulaması 
yapıldı. Yumuşak ve gevşek zemin yapısı ve yeraltı su seviyesinin yeryüzünün 
hemen altında bulunmasından dolayı bu çözüm yolu seçildi. 

Paris Metrosu Hat 12 Uzatılması

Hat 12’de ilk uzatma işi 2006 yılında başlamış, 3 adet yeni istasyon, 3 
km tünel ve Porte de la Chapelle isimli eski bir terminalde revizyon işleri 
yapılmış ve 2012 yılında tamamlanmıştı. İkinci uztama işinde ise Aimé 
Césaire ve Mairie d’Aubervilliers isimli iki adet yeni istasyon ve teknik bakım 
tesisleri bulunmakta. 

Proje yöneticisi olarak Systra aşağıdaki işlerden sorumlu olacak;

 Ön tasarım işleri

 Geoteknik işler

 Değişikliklerin analizi ve onaylanması

 Çalışma sertifikalarının planlanması

 Geçici bir üstgeçit inşasının denetlenmesi

 Teknik aktivitelerin koordinasyonu

 Çalışmaların takibi, danışmanlık ve koordinasyon 
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68 Haber - News

PARİS METROSU 2 YENİ İSTASYONA KAVUŞACAK

Systra was appointed project manager for the Line 12 
extension of the Paris metro. Phase 1 of the extension 
project to Front Populaire was completed in 2012. 
Phase 2 will extend the line even further northwards. 
From 2019, two new stations will come into service.

The Paris MeTro Gains 2 new sTaTions 
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Numerical modeliNg of TuNNeliNg by a 
SiNgle Shield Tbm 

ABSTRACT
This paper discusses the construction of a 13.77 m 

diameter tunnel by a single shield TBM in weak rock 

under adverse ground conditions. 3D finite difference 

modeling of the machine and ground was performed 

by using FLAC3D. The model allows for realistic 

evaluation of ground pressure which has caused failure 

of segments and jamming of the machine back-up 

system. The results are including the calculated ground 

pressure, loading of the shield, frictional forces and 

required thrust to move the machine and displacement 

of the walls. The estimated loading of the segments 

from numerical analysis are in good agreement with 

field observations and measurements. The results also 

proved that numerical analyses can successfully be used 

for prediction of loads on the shield during excavation 

to assess risks of machine entrapment. Furthermore, 

ground load on the lining can be determined to evaluate 

the possibility of failure of segmental lining.

R. HASAnpouR 

DepARTmenT of mining engineeRing,  
HACeTTepe univeRSiTy

J. RoSTAmi 

DepARTmenT of eneRgy AnD mineRAl engineeRing 
pennSylvAniA STATe univeRSiTy, uSA 

1 iNTroducTioN 

The use of shielded TBm allows the machine to pass through weak 
grounds and tunnel through adverse geological conditions. meanwhile, 
presence the shield limits access to the walls for observation of 
ground conditions and the excessive convergence of the weak 
ground under high in-situ stresses imposes high levels of load on 
the shield. This makes the machine susceptible to entrapment or 
seizure in weak rocks especially under high cover and sometimes 
failure of segments can occur under high ground pressures. Shield 
jamming is very serious problem and while it pushes the machine 
its structural and operational limits, it can cause major delays and 
impose a heavy and expensive burden on the tunneling operation. 
Releasing a shielded TBm that is jammed in complicated geological 
structures requires manual excavation and reinstalling additional 
supports to prevent segments from falling, and to create a safe area 
within machine back-up. This is a time consuming, costly, unsafe, 
slow, and labor intensive work that should be avoided as much as 
possible (farrokh and Rostami, 2009). 

for the design of mechanized tunneling in such conditions, 
the complex interaction between the rock mass, the tunneling 
machine and its system components, and the tunnel support has 
to be analyzed in detail. Three dimensional models including all 
these components are better suited to correctly simulate this 
interplay and avoid the errors introduced by assumption of plane 
strain conditions (Cantieni and Anagnostou, 2009). 

This study describes a comprehensive 3D modeling for simulation 
of the single shield TBm used for excavation of T26 tunnel through 
graphitic schist rock masses that exhibit squeezing behavior. 
The model estimates tunnel convergence during excavation and 
predicts the loads on the shield and segmental linings. By using 
the results of the numerical analysis, maximum loads applied 
to segmental rings can be calculated and utilized for design 
of segments at the rest of tunnel excavation. Also, the result 
of modeling will be compared with observed behavior of the 
ground in the field for verification and for adjustment of the 
material properties as needed through back analysis of field 
measurements.

2 ProJecT deScriPTioN

The T26 tunnel is part of phase 2 of the Ankara-istanbul high 
speed railway project, between the cities Bilecik and Bozüyük in 
Turkey. The tunnel ranges from km 216+260 to km 222+360 and 
covers a total length of 6,100 meters. The tunnel excavation is 
performed by a single shield TBm with 13.40 m external and 12.95 
m internal diameter. The nominal excavation diameter is 13.77 
m. The segment thickness is 0.45 m. and each segment has a 
33 mm rubber gasket at the extrados side of the segments for 
waterproofing. 

The first three hundred meters of the new alignment were excavated 
using nATm. However, due to larger deformations, the contractor 
decided to utilize a single shields hard rock TBm instead. Due to the 
fact that the tunnel was located directly in the active sliding area, 
severe stability problems have been encountered and the tunnel 
was abandoned after roughly 30 meters of excavation (fig. 1). 

3 eNgiNeeriNg geology

The rock types along tunnel alignment are divided into three major 
categories including graphite schist, alluvium and chlorite schist. 
Site investigations of the 6100 meter-long railway tunnel between 
km 216+260 to km 222+360 show that the tunnel alignment is 
beneath several landslide areas. ground movements are seen on 
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Figure 1. Abandoned NATM Tunnel prior to alignment change

the slopes of surrounding valleys, and the tunnel entrance is also 

highly affected by these movements. There are also many faults and 

increase the strength of the concrete and reinforcements in the 
segments. The damaged segments show significant deflections 
of the crown. According to contractor, the majority of cracks occur 
in the centerline of the tunnel in the tunnel crown (12 o’clock 
position). Cracking follows the TBm at a certain distance, but is 
not time dependent. 

Some cracks have been observed between 10 and 2 o’clock. 
However, never any damages have been observed in the sidewall 
areas (fig. 2b). for measuring of deformation in the segmental 
rings, monitoring targets have been installed in the tunnel crown. 
The horizontal and vertical crown movements are monitored in 
the plane of the cross section. 

in the area where the segment damages have occurred, a C40/50 
concrete with 65 kg/m3 reinforcement (10/Ø12) plus 25 kg/
m3 fibers was used. Recently, the contractor has increased the 
concrete strength of the segments to a C60/70. The reinforcement 
was also increased as well to 125 kg/m3 and then to 225 kg/m3. 
The steel diameter was increased from Ø12 to Ø24. The enhanced 
elements have just recently been introduced show a few crack 
damages in the crown (gZ, 2012).  

To ensure the overall integrity and stability of the tunnel ring 
and in an attempt to stop the deformations, steel beams were 
installed (fig. 2c). in some areas, an additional layer of wire mesh 
was placed on top of the i-beams and the wire mesh were a 
35 cm thick layer of fiber reinforced shotcrete was installed as 
additional reinforcement. The steel beams are rolled according 
to the intrados radius of tunnels and are bolted onto the 
segments (fig. 2d). in addition, in some areas, the crown section 
is strengthened by steel framework (fig. 2e). in spite of using 
of steel beams to stop deformations, plastic failures of i-beams 
have been observed in the crown (fig. 2f). 

Several segments were equipped with embedded deformation 
and load monitoring devices (fig. 2g). A systematic review of 
the data in of relative to the construction progress is preformed 
to evaluate the stress regime in the segments and around the 
tunnel. While there was no damage observed on the segments 
in the invert of tunnel, after an earthquake near the site, severe 
failures of segments were sighted (fig. 2h). 

Some load measurements around some rings show signs of a 
concrete tensile failure in the crown, possibly caused excessive 
loading of the segments. it appears that the loading is primarily 
form sidewalls and the invert and not from the crown. This may 
be because of over excavation leads to creation of cavities in the 
crown above of tunnel. Therefore the segments are subject to high 
axial loading shear, and bending stresses in the crown without 
the ground to contain or limit the buckling displacements. This 
loading condition causes tensile failure in the crown segments. 

The question that could arise is, how much load is necessary 
to cause the segment failure and where is it coming from. 3D 
numerical simulation can offer some answers about loading 
mechanism and reasons for damages of the segments.

5 Numerical aNalySiS 

5.1 Numerical modeling 

To analyze the ground pressure around shield and segmental 
lining in the excavation of T26 tunnel with a single shield TBm, 

fracture planes cutting the tunnel route. The maximum overburden 
is approximately 226 meters around chainage 218+200.

4 eNcouNTeriNg ProblemS

Tunnel excavation process has experienced some unforeseen 
problems such as failure of segments and back-up jamming. 
These problems have forced the contractor to stop the mining 
operation and excavation of tunnel because of safety problems 
and lining maintenance. 

The eastern slopes in the field area are prone to sliding and 
the tunnel entrance portal goes through the landslide zone. 
During the TBm drive through this zone, excessive amount 
of material has been removed from TBm face, which caused 
the ground above to move and created three sinkholes. The 
largest sinkhole is approximately 25-30 meters deep and has 
an average diameter of roughly 30 to 40 meters. According 
to site observations, a direct subtraction of material into the 
bottom of the sinkhole could be observed during excavation. 
it appears that no arching or bridging effect was encountered, 
although the overburden is around 105 meters at this location. 
Trees, bushes, and other indicators of surface material were 
observed inside the TBm. Assuming the depth of the sinkhole, 
the surface material must have gone through a 70 meters long 
hole in the rock. in conjunction with the sinkhole, large and wide 
open cracks widely spread around the sinkhole can be observed 
(gZ, 2012).  

The single shield TBm was used in open mode up to approximately 
770 m of tunnel. However due to the three sinkholes that were 
created, the Contractor decided to transform the TBm from an 
open face single shield hard rock TBm into a closed face earth 
pressure Balanced machine (epB). Roughly 250 m have currently 
been excavated with the modified machine. After utilizing an 
active face support with the epB machine, no further sinkholes 
have been produced. 

in the T26 tunnel, concrete segments have experienced severe 
damage and deformation during excavation (fig. 2a). in the 
area where the segments were damaged, contractor decided to 
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Figure 2. a) Observed some damages in the segmental linings b) A damaged segment in the crown c) Steel beam haunches d) Additional steel-beam with wire mesh and fiber reinforcement 
shotcrete support e) Steel framework in the crown f) Plastic deformations of I-beams g) A segment with the load monitoring devices h) Segment failures in the tunnel invert

Figure 2. a) Observed some damages in the segmental linings b) A damaged segment in the crown c) Steel beam haunches d) Additional steel-beam with wire mesh and fiber reinforcement 
shotcrete support e) Steel framework in the crown f) Plastic deformations of I-beams g) A segment with the load monitoring devices h) Segment failures in the tunnel invert

a comprehensive 3D model has been developed in flAC3D so 
that all properties of the main single shield TBm components 
can be simulated in detail. figure 3 shows the schematic 
view of the used single shield TBm arrangement in the case 

of squeezing rock in T26 tunnel. Additionally, the 3D block 
model and relevant dimensions were selected and implemented 
according to machine used in T26 tunnel and discretization of 
numerical model of SS-TBm is shown in figure 4.
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Figure 3. Schematic of single shield TBM arrangements used in T26 tunnel 

Figure 4. a) Numerical model of tunneling with SS-TBM b) Geometric dimensions of the 
numerical model of a SS-TBM (discretization of model)

Table 1. Geometric dimension for SS-TBM components and Rock mass parameters from T26 
Tunnel used for numerical modeling

Table 2. Mechanical properties of SS-TBM components used in modeling

in this study, the in situ state of stress is assumed to vary linearly 
with depth (γH) and it represents the conditions along the T26 
at depth of nearly 120 m. (At the current location of the TBm an 
overburden above crown is about 120 m and γ = 2340 kg/m3). The 
ratio between the horizontal and vertical stress components (σh/
σv) in the rock mass is assumed to be K0 = 0.8 based on measured 
normal stress. The rock mass parameters used in the modeling 
were obtained from the geotechnical subsurface investigation 
(SİAL, 2010) and are summarized in Table 1. The rock mass is 
assumed to follow a linear elastic and perfectly plastic behavior 
according to mohr-Coulomb failure criterion. This criterion is 
used based on the available constitutive models in flAC3D and 
suitability of the criteria for this application. 

Table 1 also shows the main features of the SS-TBm to be 
considered in the modeling. The shield, lining and annular gap 
backfill were considered to behave as linear elastic material, with 
pertinent properties listed in Table 2. 

in modeling of the shield skin, the total weight of the TBm was 
applied by normal stress to the 45˚ invert area of shield which 
was in contact with tunnel invert. Thrust force of cutter on the 
cutter-head is applied non-uniformly as normal stresses to the 
excavation face. The pressure profile at the face was selected 
to be similar to the ascending pressure from crown to invert, 

similar to the pressure profile of an epB machine.  furthermore, 
the contact between shield and rock mass has been modeled by 
using the interface elements on both tunnel and shield boundaries 
by considering the gap between them according to non-uniform 
overcut in the shielded TBm.

The excavation stages and the total number of steps for the 
numerical models were simulated based on the construction 
design of cutter-head and shield for a single shield TBm. The total 
number of the solving steps depends on operation modes of the 
TBm and advance rate. in this study, a total of 41 excavation steps 
were simulated consisting of the 1 initial undisturbed ground.

5.2 Numerical results 

for evaluation of interaction between the shield, segmental linings, 
and rock mass, and resulting load between these components, a 
preliminary numerical analysis have been performed with excavated 
tunnel with no support. obviously, under the given conditions, the 
amount of convergence is significant and tunnel closure continues 
with time. Then, the installation of the segmental lining was 
included in the model and the results show excessive loading of 
the support to the point of failure of support as it was observed 
in the field with the yielding of the segments in the crown and 
invert area.  one of the remedies for the failing segmental lining 
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in the field has been the installation of the additional support. This 
measure was also added to the simulation by including additional 
support such as steel beams with wire mesh and shotcrete, as well 
as installation of long rock bolts. To evaluate the impact of each 
additional support measure in containing the excessive ground 
movement and related ground pressure and loading, they are 
individually added to the model (fig. 5). 

After 45 m of tunnel excavation, failure zones are created at crown 
and invert of tunnel as shown in figure 6. mechanism of failures 
in the segments with advancing of tunnel resulted from numerical 

Figure 5. Sectional view of T26 excavation a) Original excavation with normal ground support including segmental lining b) Excavation with installation of steel beams, wire mesh and 
shotcrete  on top of the standard lining c) Excavation with addition of long rock bolts  besides all the previous support types (selected section between 28 and 30th m of tunnel excavation) 

Figure 6. Failure zones created around tunnel as well as in the segmental linings

Figure 7. Monitoring points around tunnel, shield and lining circumference

analysis is in a good agreement with observed failures in the tunnel. 

eight reference points were selected on the tunnel circumference 

as well as on the shield and on lining boundaries for monitoring 

the results of numerical analysis along the tunnel (fig. 7). Due to 

limitation in presenting the results for all of eight points, the ground 

pressure around segmental linings are extracted for point’s no. 1, 2, 

3 and 4. Therefore, to compare the result of numerical analysis with 

measured values of tunnel wall displacement, numerical results 

are listed for points including no.1, no.2 and no.3 (results for no 2 

and 4 are identical due to symmetry).

The result of numerical analysis was used to develop longitudinal 
displacement profile (lDp) for the given points on the walls to 
evaluate contact pressures between rock and shield at these points. 
using the graphs such lDp allows for verification of the results of 
numerical analysis, since maximum ground displacements at each 
point on tunnel wall are predetermined and is equal to overcut at 
that point. This is because the maximum amount of displacement 
is limited by the convergence equal to the overcut at any given 
point since ground movement is programmed to stop at the shield, 
as discussed before. 

figure 8 is the lDp and contact pressure profile for the crown of 
tunnel (point no.1) at the contact points between rock mass and 
machine components. Where the gap is not fully closed the load is 
assumed to be zero.  As shown in this figure, the closure of overcut 
between the cutter-head and ground as well as between the 
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Figure 8. LDP and longitudinal contact pressure profile along point No.1 (tunnel crown)

Figure 9. LDP and longitudinal contact pressure profile along point No.2 (tunnel side wall) 

Figure 10. LDP and longitudinal contact pressure profile along point No.3 (tunnel invert)

shield and ground occurs right after excavation and ground exerts 
maximum 1.64 mpa contact pressure to the shield. This value is 
about 1.46 mpa around segmental lining and gradually rises to 1.63 
mpa with time and movement of the tunnel face. 

The analysis results for side wall and invert of tunnel at points no.2 
and no.3 are shown in figure 9. The lDp and contact pressure 

profile at tunnel wall or spring-line level (point no.2) on the cutter-

head and on the shield is calculated and ground exerts 1.62 mpa 

pressure to shield. ground pressure around segmental lining is 

calculated 1.56 mpa but in this case, it decreases to 1.50 mpa with 

advancing of tunnel face. This reduction is due to failures in the 

crown segments as observed in the field.

Since the overcut around tunnel circumference is not uniform and 
because of smaller overcut around the shield at the invert of tunnel. 
This provides larger contact pressures between ground and shield 
than other points and relaxation of stress in these points are lower 
than the points with larger overcut. in this case, ground applies 2.47 
mpa to shield in the invert of tunnel (fig. 10). Also ground pressure 
around lining has been calculated about 1.87 mpa after shield passing 
through and increases up to 2.85 mpa with tunnel advancing. The 
difference in the ground pressure at this level is due to increase in-situ 

stress at the invert level and perhaps the weight of the machine. 
Sectional ground pressure profiles between ground and shield 
as well as at boundary of the segmental linings for three different 
positions along the tunnel are extracted from numerical analysis 
results as shown in figure 11. According to figure 11a, maximum 
ground pressures around shield is 2.47 mpa in the invert. This is due 
to minimum overcut in this point lead to immediate closure of gap 
and supporting of the shield weight. Therefore contact pressure in this 
point is higher than other points.  
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figure 11b show the ground pressure redistribution right after 
passing through shield and when first segmental ring is 
subjected to contact with backfill and ground. As can be seen 
in the figure, maximum ground pressure is calculated to be 
1.87 mpa at the invert. ground pressure values around lining 
increase with advancing of tunnel so that it reaches to 2.50 mpa 
in invert of tunnel and about 2 mpa at upper parts of the tunnel 
above spring line (fig. 11c). This high value of pressure causes 
to failure of the segment at the crown of tunnel. mechanism of 
failure is such that due to larger overcut as well as cavities at 
crown of tunnel due to over breaks, tensile cracks are created 
and propagated at outer surface of segment in the crown. This is 
followed by increasing of the axial thrust loading of the segment 
which causes cracks to propagate towards inner surface of 
segments. With the movement of the stress and gradual failure 
of the segment, high deformation occurs within the internal 
envelope of the tunnel. After progressive failure at crown, 
ground stresses around lining is redistributed as presented in 
figure 11d. 

numerical analysis of installing additional supports such as 
steel beam, with wire mesh, and shotcrete, as well as installation 
of long rock bolts were also performed to evaluate their impact 
on tunnel stability. During excavation of T26 tunnel and after 
damages to the segments, the main objective of applying 
additional supports was to control deformations and prevent 
segment failures. on the other hand, use of rock bolts was used 
to strengthen the ground; hence prevent transferring of high 
ground pressure to segmental rings. 

figure 12a shows ground pressures obtained from numerical 
analysis for T26 tunnel without installation of any additional 
supports. After the segments failures, the effect of installing 
additional supports such as steel beams with wire mesh and 
shotcrete as well as installation of long rock bolts are illustrated 
in figures 12b and 12c. figure 12b show the impact of installing 
steel beams with wire mesh and shotcrete. The loading diagrams 
indicate that the addition of steel beans is not effective at 

control of ground pressure, but it can stop deformations in the 

segments and prevent segment failures. However, application of 

rock bolts with steel beams and wire mesh as well as shotcrete 

has reduced the ground pressure around lining and prevented 

the transfer of loading and failures of the segments. on the 

other hand, the application of such supports is not very helpful 

to the crown segment of tunnel. other ground support measures, 

perhaps ground improvement and strengthening methods such 

as grouting could reduce the deformation and ground pressure 

that results in segment failures. 

6 comParTioN of reSulTS 

in order to measure ground pressure and strains within the 

concrete segmental linings, load cells and strain gauges were 

installed on the outer surface of the segmental ring no. 477 

(217+212 chainage). The sensors were installed in the crown, 

invert and side wall of tunnel to measure stresses on the 

segments with respect to time and distance from the face. 

positions of load cells and strain gauges on the segments of 

ring 477 are shown in figure 13.

measured stresses versus time on the crown, invert and side 

walls of tunnel are given in figure 14. Stress measurements 

clearly reveal the characteristics of stress redistribution around 

Ring 477. Stress at the crown reaches up to 2.3 mpa whereas 

stresses at the invert and side walls are 3.4 mpa and 1.5 mpa, 

respectively. figure 22 shows that there are remarkable stress 

levels that have caused some damages in the segments.

According to figure 14, stress at the crown and upper shoulder 

of segmental lining increases and failure takes place as the 

ground continues to move and stresses is redistributed. After 

failure of the segment, deformation causes some stress relief 

at the crown. on the other hand, stress at the floor keeps 

increasing, leading to a complete failure at the floor of the 

tunnel.
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Figure 11. Distribution of ground pressure at the shield and boundary of the segmental linings for three different locations along the tunnel

Figure 12. Ground pressure around segmental lining for excavation a) without installing any additional supports b) with installing steel beams with wire mesh and shotcrete c) with 
installing steel beams with wire mesh and shotcrete as well as applying long rock bolts

As figure 14 reveals the amount of stress at the floor of the tunnel 
at the time of failure, which was measured at 2.6 mpa. Comparison 
of measured stress values with numerical results shows that there is 
a good agreement between results for the points on the side walls 
and invert of tunnel. The calculated magnitude of ground pressure 
by numerical analysis is about 1.50 mpa, which is smaller than value 
measured at point no.1 of about 2.3 mpa. As mentioned before, there is 
massive overbreak in the crown during tunnel excavation which creates 
a large void above the tunnel that in some incidents has extended to 

the ground surface. The presence of the void above the crown of 
segments causes lack of support at the crown and allows for additional 
deformation of the ground to fill the void, thus increase ground pressure 
around shield and segmental lining. The phenomenon is similar to 
creation of a chimney above the tunnel that in some cases extends 
to the surface and imposes a pressure equal to the weight of the entire 
column of rock against the lining. meanwhile, the broken ground that fills 
the void does not have any strength to react to the lateral forces cause 
by the horizontal stresses, thus it can lead to the excessive loading in 
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Figure 13. Load cell and strain gauges placed on the outer surface of segmental ring No.477

Figure 14. Measured stresses at Ring No.477

the segments in the crown and by extension, at the invert. furthermore, it 
should be noted that flAC3D is not able to model phenomenon leading 
to excessive loading of the crown due to over excavation. Therefore the 
calculated pressure by numerical analysis is smaller than measured 
pressure at where there is over excavation. This can only be mitigated by 
changing the material properties at the crown to mimic the presence of 
weak broken rock in a column that extend several diameters above the 
tunnel. Also, the presence of localized high horizontal stresses cannot be 
ruled out since the observed phenomenon in the crown and invert of the 
tunnel can also be attributed to high horizontal stresses.

7 coNcluSioNS 

The main focus of this study was on numerical modeling of T26 tunnel to 
evaluate the impacts of configuration of the machine and its interaction 
with the squeezing ground in a true 3D simulation. for this purpose, a 
3D numerical model of T26 tunnel where a single shield TBm is used 
for tunneling was developed to explain the observed segment failures in 
potentially squeezing ground. 

The model estimates tunnel convergence during excavation and predicts 
the loads on the shield and segmental linings. By using the results of 
numerical analysis, maximum loads applied to segmental rings were 
calculated and utilized for design of segments to avid segment failures 
for the rest of tunnel. The modeling also included the simulation of the 
segmental lining as well as installing additional supports such as steel 
beams with wire mesh and shotcrete as well as applying long rock bolts. 
The results are in good agreement with the observations at the site and 
the measured displacement and ground pressure data. The results also 

show that the additional support is somewhat effective in reducing the 
amount of displacement and convergence of the lining but not helpful 
in reducing the ground pressure.  The comparison of the measured and 
estimated stresses within the segmental lining shows that the models 
are reliable for estimation of the stresses in the invert and sidewalls but 
not the crown.  The lack of ability of the numerical modeling to accurately 
predict the stresses in the crown can be due to the large volume of 
overbreak in the roof or higher than anticipated horizontal stresses. 
Additional numerical analysis and back analysis of the observed failures 
is necessary to facilitate accurate prediction of the ground behavior for 
rest of tunnel. 
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B rezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da Ipanema ve Barra da Tijuca 
arasında yapımı devam eden ve olimpik hat olarak da adlandırılan 
4 No’lu hattın tünelleri tamamlandı. Hat tünelleri kazısında Tatuzão 

isimli tünel açma makinası kullanılmış olup, Rio de Janerio’nun güneyinde 
Alto Leblon bölgesinde kazı çalışmaları bitirildi. Bu sayede şehir güney ve 
batı doğrultusunda bağlanmış oluyor. Şu an makina Gávea yönünde yeni 
kazı çalışmalarına devam etmek için yönlendirilmekte. Barra da Tijuca 
– Ipanema arasında açılış töreninin bu yılın temmuz ayında yapılması 
planlanıyor. 

Eyalet Ulaşım Müdürlüğü Sekreteri Rodrigo Vieira; “Tatuzão’nun kazı 
çalışmalarını tamamladığını görmek bizim için çok değişik bir duygu. Bu 
proje için 2010 yılından beri oldukça yoğun olarak çalışmaktayız. Güney 
bölgesi kazı çalışmaları 2013 yılında başlamış ve Jardim de Alah ile Leblon 
bölgelerini geçerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Bir sonraki adım ise 
Olimpiyat Oyunları’nın ardından Gávea bölgesine ulaşmak ve 2017 yılı ile 
bu projeyi halka açmaktır” sözlerini dile getirdi. 

Makinanın çalıştığı hatta yaklaşık olarak 300 kişi istihdam edildi. Rio de 
Janerio’nun kaya, kum ve su içeren formasyonlarına uygun olarak özel imal 

edilen TBM, Latin Amerika’da kullanılmış olan en büyük TBM olma özelliği 
taşıyor. Makina 4 kat yüksekliğinde bir bina ile neredeyse aynı yüksekliğe 
sahip (11,5 metre) ve 27.000 ton ağırlığındadır. Kazı çalışmaları 12 metre 
derinlikte gerçekleştirilmiş ve bu sayede etrafında bulunan yapıların 
etkilenmesi minimize edilmeye çalışılmıştır. 

Bölge Ulaşım Sekreteri sözlerine şu şekilde devam etti “  Tatuzão 4 nolu 
hattın inşasını talebin yüksek olacağı güney bölgesinde gerçekleştirmiştir. 
İstasyonlar stratejik bölgelere yerleştirilerek bireylerin kullanımı maksimize 
edilmeye çalışılmış ve bu sayede yüksek kapasiteli taşıma ve ekolojik bir 
proje olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır.”

4 No’lu Hat günlük 300.000 kişinin taşınmasını sağlayacak

Rio Metrosu’nun 4 No’lu hattı Rio’nun birleşmesi, birçok bölgenin birbirine 
bağlanması ve binlerce insanın hayat standardını yükseltmek amacıyla 
tasarlandı. Tamamlanmasının ardından yeni hat günde yaklaşık 300.000 kişiyi 
taşıyacak olup, 2.000 adet aracın kalabalık saatlerde caddelere çıkmasını 
engelleyecek. Bütün projenin yapımı aynı anda devam etmektedir. Bu sayede 
Rio’daki ulaşım için büyük bir adım atılacak ve 2016 olimpiyatlarındaki 
ziyaretçiler oldukça rahat edeceklerdir. Hat 4, 15 adet yeni trene sahip olacak ve 
1 ile 2 No’lu hatlarda şu an taşınmakta olan kişilerin erişimini sağlayacak. 
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RIO METROSU HAT 4’TE TBM KAZISI TAMAMLANDI

The Tunnels of Line 4 of the Subway railway between Barra da Tijuca and Ipanema, the so called Olympic line, are 
fully excavated. TBN (Tunnel Boring Machine, also known as “Tatuzão”), equipment that builds the subway tunnels 
in the South Zone of Rio de Janeiro, broke the last wall in rock under the region of Alto Leblon on Sunday (April 
10) and, with that, it linked the South to the West Zone the city. This part only still requires the installation of some 
kilometers of railways; other 22 km have already been placed.

TBM CoMpleTes The ConsTruCTion of The line 4 aT rio MeTro
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İngiltere’de Kuzey Yorkshire merkezli Sirius Mineral firması, Birleşik 
Krallık Whitby bölgesinde bir potas madeni projesi için tercih ettikleri 
yüklenicileri açıkladı. 19 ay süren, büyük rekabete tanık olunan ihalelerde 

mevcut pazar şartlarına göre maliyet ve inşa yöntemleri önerildi. AMC 
UK (Thyssen ve Redpath Grupları arasındaki ortak girişim) maden sahası 
gelişimi için tercih edilen yükleniciler oldu. Cevher taşıma sisteminin 
geliştirilmesi için Hochtief-Murphy Ortak Girişimi tercih edildi.

Bu maden son 40 yıl içerisinde Birleşik Krallıkta işletilecek ilk potas madeni 
olma özelliği taşımakta olup, derin kuyu tasarımı ile dünya üzerinde bir 
örneği bulunmayan bir işletme olacak. Proje alanı kıyıya 16 km kala başlayıp 

denize doğru 14 km açılıyor. Bu arazi altında Dünya’nın en kalın ve tenörü 
en yüksek olan polihalit rezervi bulunuyor.

Şirket CEO’su Chris Fraser şu sözleri dile getirdi; “Bu durum hem ihaleyi alan 
hem de alamayan bütün firmaların ortaya koyduğu muazzam işlerin sonucu 
zirve noktasına ulaşmıştır ve bu sebepten ihalelere katılmış her gruba ayrı 
ayrı çabaları için teşekkür ederiz. Projeyi gerçekleştirmek için seçilmiş olan 
ortaklarımızla yolumuza devam edeceğimiz için çok sevinçliyiz.”

Projenin başlıca amacı bitki besinlerinde kullanılan altı adet ana besin 
kaynağının dördünü içeren (potasyum, sülfür, magnezyum ve kalsiyum) 
polihalit mineralinin üretimini yapmaktır. İlk olarak, satılabilen ürünler 
arasında ticari ve organik tarımcılıkta gübre olarak kullanılabilen toz veya 
öğütülmüş polihalit yer alıyor.  Proje dahilinde tasarlanan, yeraltı cevher 
taşıma sistemi ile üretimi yapılan maden Wilton Teesside bölgesinde 
bulunan cevher ayrıştırma tesisine iletilecek ve ardından konveyörler 
yardımı ile gemilere yüklenmek üzere limana nakledilecek. 

Projenin nihai amacı yıllık 13 milyon ton üretim kapasiteli madeni iki 
aşamada hayata geçirmek. İlk aşamada 6,5 milyon ton üretim kapasitesi ile 
tasarlanan bu projede belli bir sürenin ardından yıllık üretimin 13 milyon 
tona çıkarılması amaçlanıyor. Tam kapasite ile çalışmaya başladığında 
Birleşik Krallık gayrisafi yurtiçi hasılasına 1 milyar pound katkı sağlayacak. 
Aynı zamanda ülkenin ticari açığını azaltacak olan bu çalışma, ulusal bir 
önem kazanmış durumda. 

Ekim 2014 tarihinden itibaren ihale için sürdürülen çalışmalar Nihai 
Fizibilite Çalışması ile birlikte paralel olarak yürütüldü. İhalelerin hazırlanış 
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YORK POTAS MADENİ ANA YÜKLENİCİLERİNİ SEÇİYOR

Sirius Minerals announces the selection of preferred 
contractors for key components of its North Yorkshire 
polyhalite project and the future revision to the 
Stage 1 capital requirements. AMC UK (a joint venture 
between Thyssen Group and Redpath Group) selected 
as preferred contractors for mine site development. 
Hochtief-Murphy Joint Venture selected as preferred 
contractors for mineral transport system development.

York Potash Mine Chooses keY 
ContraCtors  
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Kaynak: www.yorkpotash.co.uk

aşamalarında oldukça yüksek miktarda mühendislik çalışmaları ve tahmin 
hesaplamaları yapıldı. Nihai Fizibilite Çalışması, ihaleye katılan üstlenicilerin 
tasarımlarını, yöntemlerini, maliyet ve plan tahminlerini karşılaştırabilmek 
ve analiz edebilmek için geçerli ve kaliteli kıstaslar belirledi. 

Maden Sahasının Geliştirilmesi ve Derin Kuyu Kazısı İçin Yükleniciler

AMC (Associated Mining Construction) UK Ortak Girişimi maden sahası 
geliştirme işleri kapsamında tasarım ve inşa için tercih edilen yüklenici 
oldu. Maden geliştirme işleri hem maden sahasındaki hem de maden 
taşıma sistemindeki kuyuların inşasını kapsıyor. AMC UK; ikisi de Thyssen 
Group’un üyesi olduğu Thyssen Schachtbau Almanya  ile Thyssen Mining 
Construction Kanada ve Redpath Group’un üyeleri olduğu JS Redpath 
Kanada ile Deilmann-Haniel şirketleri arasında kurulmuş olan bir ortak 
girişim şirketidir. AMC’yi oluşturuan şirketler kuyu açma işinde hem dünyada 
hem de potas sektöründe saygınlığı kabul edilen lider isimlerdir. AMC, 
Kanada’da Mosaic firması için K3 kuyularını, Rusya’da Uralkali firması için 
Ust Jaiwa Projesi kapsamında iki kuyuyu ve Kanada’da PCS firması için 
Scissors Körfezi kuyusunu tamamlamıştır.

AMC’nin ilk aşamadaki işi, ihaleye sunulmuş olan tasarım çalışmaları için 
baştan sona kadar detaylı bir mühendislik ve tasarım çalışması yapmak 
ve ileriki gelişmeler için bütçeyi revize etmek olacak. Bazı ek geoteknik 
çalışmalar ı ve bilgi ilaveleri de bu aşamada olacak. 

Cevher Taşıma Sistemi İçin Yüklenici

Cevher taşıma sistemi için Hochtief (UK) Construction - J. Murphy & Sons 
Limited ortak girişimi tercih edilen yüklenici olmuştur. Ortak Girişim, Birleşik 
Krallık’ta 2001 yılından beri ve büyük projelerin altından başarıyla kalkmıştır. 
En son tamamladıkları büyük çaplı projeleri ise Londra’da Crossrail Raylı 
Sistem Projesi’nin bir parçası olan 250 milyon £ değerindeki Thames 
Tüneli Projesi’dir. Ön görülen taşıma sistemi, üretilen polihalit cevherini 
maden alanı yakınındaki Whitby bölgesine taşıyacak ve ardından Teeside 
kasabasında bulunan tesise gönderilecektir. Bu yeni sistem sayesinde, daha 
önce önerilen hidrolik nakliyat boru hattı iptal edilmiş olup, 120-360 m 
derinliklerde birbirine bağlı konveyör bant hattı ile taşıma yapılacaktır. 

Galeriler TBM İle Açılacak

Üretilen cevher ilk olarak 360 m derinlikte toplanacak ve buradan bant 
konveyörlere aktarılacaktır. Maden içerisinden yeryüzüne ulaşana kadar 
yaklaşık olarak 37,5 km yol katedecektir. Bu teknoloji Dünya çapındaki 
madenlerde oldukça sık kullanılmaktadır. Fakat 37,5 km uzunluğundaki 
taşıma mesafesi için 5 ayrı galeri açılacak ve bunların kazısı için Sirius 
Minerals şirketi 5 adet kıskaçlı tip TBM kullanılmasını planlamaktadır. 
5 adet TBM 6 m çapındaki galerileri ayrı ayrı kazarak Cevher Taşıma 
Sistemi’nin toplamda 37,5 kilometrelik galerisini oluşturacaktır. Galeri 
içerisinde tasarlanan konveyör bant değişkenlik göstermeyen bir jeolojik 
yapı içerisinde ilerleyerek Teeside kasabasında yeryüzüne ulaşacaktır. 
Tasarlanan galeri yeraltı su seviyesinin altında olup, daha önce planlanan 
boru hattı ile yaklaşık olarak aynı güzergahı izlemektedir. Galeri aynı 
zamanda çalışma kablolarını, servis hatlarını ve bir adet bakım aracını 

içerisinde bulunduracaktır.  Bu sistemin sonunda ve üç ayrı noktasında 
erişim yapıları tasarlanacaktır. Tamamlandıklarında bakım ve onarım, acil 
erişim ve havalandırma amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Cevher 
taşıma sistemi üretilen polihalit cevherini Teeside kasabasında bulunan 
tesise ulaştıracaktır. Polihalit cevherinin hazırlanması işleri bu tesiste 
yürütüldükten sonra meydana gelen son ürün, tekrar konveyör sistemi 
ile limana ulaştırılacaktır. Tesiste mevcut kırıcı ve öğütücüler sayesinde 
polihalit cevheri istenilen şekilde hazırlanacaktır. 

Teeside kasabası Birleşik Krallık için bir endüstri merkezidir, bu doğrultuda 
üretilen polihalit cevheri taşıma işlemleri bu merkezden yapılacaktır. 
Belirlenen maden sahasından yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan bu liman, 
uluslararası müşterilere ulaşım sağlarken aynı zamanda yol ve raylı sistem 
bağlantıları ile Birleşik Krallık içerisinde yapılacak olan taşıma işlemleri de 
buradan yürütülebilecektir.

Maden Projesinin Konumu

Maden için belirlenen yer, özel bir çiftlik arazisi ile iyi nitelikli orman arazisi 
arasında konumlanmıştır. Sneaton Köyü’nün iki kilometre güneyinden 
başlayan bu proje, Whitby bölgesinin üç buçuk kilometre güneyine kadar 
uzanmaktadır. 

Ön görülen maden çalışmaları varolan tabiatı korumak üzere düzenlenmiştir. 
Yapı çalışmaları genel olarak yeraltında yürütülecek olup, etrafında inşa 
edilecek binalar kırsal kesime uygun olarak tasarlanmıştır. Uygulanan 
tasarım görsel ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi planlamaktadır. 

Bu bölge belirlenen maden yatağının merkezi olup, bilinen fay yapılarından 
uzakta bulunmaktadır. Bu şekilde güvenli bir tasarım yapılmış, madenin 
ömrü ve işletimi optimize edilmiştir. Bu alan için son teknoloji ile donatılmış 
bir maden tasarlanmış ve ayrıca yerel tabiat koruması ön planda tutulmuştur. 
Önemli olan bir diğer nokta ise maden arazisi Whitby tarafından sağlanan 
hizmetlere ve konaklama imkanına oldukça yakındır.

Yapılacak ilk gelişmeler sonrasında büyük çaplı öğütülmüş polihalit üretimi 
ve nitrojen, fosfor ve potasyum gübresinin hammaddesi olan potasyum 
pazarlarına giriş yapılacaktır. İleriki aşamalarda ise polihalit cevherinden 
sülfat kazanımı yapılacaktır. Polihalit rezervine ek olarak, maden sahasında 
büyük miktarlarda Silvanit mevcuttur. Projenin başlıca amacı global gıda 
güvenliğinin temelini oluşturan polihalit rezervi üretimine odaklanmaktır.

Proje Dünya’daki en büyük çaplı ve en yüksek tenörlü polihalit kaynağı 
üretimini hedeflemekte olup, global firmalar arasında lider makro besin 
kaynağı üreticisi olmayı amaçlamaktadır. Son teknoloji ile donatılan bu 
maden, polihalit üretimi ile sadece Birleşik Krallık kaynaklarını korumak ile 
kalmayıp, aynı zamanda yerel, bölgesel ve ulusal ekonomilerin gelişmesine 
de katkıda bulunacaktır. Bulunduğu bölgede istihdam sağlayarak gelecek 
nesiller için iyi bir refah seviyesi yaratacaktır. Arazi çalışmaları sonucunda 
proje alanı dünyanın en kalın ve en yüksek tenörlü polihalit rezervine sahip 
olduğunu göstermiştir.  
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The joint venture led by VINCI Construction Grands Projets, 
alongside Bouygues Construction’s subsidiary Bouygues 
Travaux Publics and their Egyptian partners Orascom 
Construction and Arabco Contractors, has won the Phase 3 
contract for Line 3 of the Cairo metro. The new €1.1 billion, 
67-month contract covers civil engineering for Phase 3 of Line 
3, including 17.7 km of new line and 15 stations.

Vinci and Bouyges construction 
Win a Further contract Fort he 
construction oF the cairo Metro

V inci Contruction’ın liderlik ettiği ortak girişimde Bouygues 
Construction grubuna bağlı Bouygues Travaux Publics ve Mısırlı 
ortakları Orascom Construction ve Arabco Contractors Kahire 

Metrosu Hat 3’ün 3. Aşaması ihalesini kazanmdılar. İşveren Ulusal 
Tüneller Müdürlüğü, Kuzey Afrika’nın 1981 yılından itibaren en geniş 
çaplı projesine imza atmış durumda.

1,1 milyar bütçeye sahip ve 67 aylık yapım süresi olan proje; 3 No’lu 
hattın 3. aşamasında 17,7 km yeni tünelleri, 15 istasyonun (sekiz adet 
yeraltıi, beş adet viyadük ve iki adet yerüstü) inşaat işlerini içermekte. 
Yapılacak işler içerisinde Nil Nehri altından bir tünelin inşası da 
bulunuyor.  Tamamlandıktan sonra Hat 3, Kahire’nin toplam metro ağını 
100 km’ye çıkartacak ve günde yaklaşık beş milyon yolcuya hizmet 

verecek. İnşaat işleri Zamalek Adasını da içine alan nüfusun yoğun olduğu 
ve şehrin yönetim birimlerinin bulunduğu yerlede başlayacak olup, şehrin 
nüfusunun yoğun olarak mevcut olduğu kuzey ve güney kısmında sona 
erecek. Proje yaklaşık olarak 5.000 kişiye istihdam sağlayacak. Projenin 
2014 yılında tamamlanmış olan önceki etaplarında ortak girişim 600 
adet Fransız küçük ve orta ölçekli tedarikçi ve alt yükleniciyi bu bölgede 
çalışmaya çağırmıştır. Ekonomik ve nufüs büyüklüğü bakımından Kahire 
şu an Kuzey Afrika’nın en büyük şehri konumunda. 16 milyon nüfusa 
sahip bu şehirde km2 başına 73.500 kişi gibi bir yoğunluk düşmektedir. 
Otomobil trafiği oldukça karmaşık olan bu şehirde metro hattı efektif 
ve uygun bir şekilde genişletilerek trafik yoğunluğunun azaltılması 
sağlanacak. Projenin 2018 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.  

VINCI VE BOUYGES KAHİRE METROSU İHALESİNİ 
KAZANDILAR

Kaynak: www.dsi.gov.tr

State Hydraulic Works Antalya regional president Turkay Ozgur, 
made some inspections on Alanya Yenikoy Dam Construction. 
Yenikoy Dam is built for irrigation for Alanya province with a 
12,250 decares of area.

inspections on yenikoy daM 
construction haVe Been done 

DSİ Antalya Bölge Müdürü Turkay Özgür, Bölge Müdür Yardımcıları 
Özhan Erdanışman, Köksal Buğra Çelik ve Şube Müdürleri ile 
birlikte Alanya Yeniköy Baraj inşaatında incelemelerde bulundu.

Yeniköy Barajı, Akdeniz Bölgesinde Antalya ili Alanya ilçesi sınırları 
içerisindedir. Baraj yeri, Yeniköy, Köyyeri Mahallesi’nin 1,50 km 
doğusunda, Antalya-Alanya karayolu üzerindeki Konaklı beldesine 13,5 
km uzaklıktadır. İnceleme alanı Delice Çayı üzerinde olup baraj yerine 
Konaklı beldesinden 12 km asfalt 1,5 km stabilize yol ile ulaşılabilir.

Yeniköy Barajı sulama amaçlı olup, Alanya İlçesi Emişbeleni Beldesi ile 
Yeniköy ve Toslak Mahallelerine ait mevcut durumda brüt 12.250 dekar 
tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. 28.07.2015 tarihinde 
sözleşmesi yapılmış olup, 10.08.2015 tarihinde işe başlanmıştı. Baraj 
ulaşım yolu ve kret ulaşım yolu menfez imalatları ile tünel çıkış portal 
kazısı tamamlanmış durumda. Dolusavak kazısı devam ediyor. Diğer 
taraftan baraj inşaatında Derivasyon-Dipsavak tünelinde 0+141,00 m ile 
0+ 301,30 m’lere kadar tünel kazısı ve destekleme imalatları tamamlandı. 
İşin fiziki gerçekleşme seviyesi % 9’a ulaştı. Proje tamamlandığında 
2016 yılı birim fiyatları ile 2.229,00 TL gelir artışı, ülke ekonomisine 
yıllık 27.305.250 TL katkı ve 1. 470 kişiye de istihdam alanı sağlanması 
hedefleniyor.  

YENİKÖY BARAJ İNŞAATINDA İNCELEME YAPILDI
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Doha metro projesinde tünelcilik çalışmalarının %90’ı tamamlandı. 
Karmaşık raylı sistem ekipmanlarının yerleştirilmesi işlemi ise bu 
senenin sonuna doğru başlayacak. Katar Raylı Sistemler, Doha Metro 

Projesi’nin 100. kilometresininm kazısının tamamlanması nedeniyle kutlama 
yaptı. 100. km ise kırmızı hattın güney kesitinde tünel açma makinası ile geçildi. 
Bu noktada tünelcilik faaliyetlerinin %90’ı tamamlanmış olmakta ve yeraltı 
kazı işlemlerinin tamamlanması için yaklaşık olarak 11 km daha kazı yapılması 
gerekiyor. An itibarı ile proje genelinin %41’i tamamlanmış durumda. 

Altın Hat üzerinde bulunan Al Waab İstasyonu’nda düzenlenen törende 
Katar Raylı Sistemler CEO’su Dr. Müh. Saad Al Muhannadi, Altın Hat Proje 
Direktörü Samuel Adair McChesney ve Katar Raylı Sistemler yöneticileri 
katıldılar. İnşaat çalışmalarında yer alan diğer bütün çalışanlar ayrıca 
törende yerlerini aldılar. 

Dr. Müh. Saad Al Muhannadi törende şu sözleri dile getirdi “Altın Hat’tın 
yaklaşık olarak 27 milyon iş gücü saatinde güvenli bir şekilde tamamlanması 
için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Proje üzerinde çalışırken her 
zaman en ileri iş güvenliği uygulamalarını yapmak için elimizden geleni 
yapmaya çalıştık. Doha Metrosu’nun ülkemiz üzerinde başarılı bir etki 
yapmasını ve sürdürülebilir, çevre dostu bir toplu taşıma sağlamasını 
umuyoruz. Bu çifte başarının sağlanması ile projenin tamamlanmasına bir 
adım daha yaklaşmış bulunmaktayız.” 

Doha Metro Projesi’ndeki günlük ilerlemeler şuan için 11 adet TBM 
tarafından sağlanıyor. Projede ilk etapta 21 adet TBM kazı çalışmalarına 
başlamış ve bu sayede Katar Raylı Sistemler tek bir projede en fazla TBM 
çalıştırma rekorunu elde ederek Guiness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Şu 
ana kadar 10 adet TBM kazı çalışmalarını tamamlamış ve söküm işlemleri 
yapılmış durumda. 

Başarılı bir aylık çalışmanın ardından Katar Raylı Sistemler, 19 Mayıs 
tarihinde Msheireb İstasyonu’nda Altın Hat için final kazısını tamamladı. 
Altın Hat üzerindeki kazı çalışmaları ise 3 Mart 2015 tarihinde başlamıştı. 
Kilometre taşlarından birini gerçekleştiren Lusail isimli TBM, 31 Mart 2015 
tarihinde kazı çalışmalarına başladı ve 4,3 kilometrelik kazı yaptı. Lusail, 
kazı çalışmalarına Ras Bu Abboud İstasyonu’ndan başlayarak, Katar Ulusal 
Müzesi ve Souq Wagif istasyonlarını geçerek Mshireb İstasyonu’nda kazı 
çalışmalarını tamamladı. Altın Hat’tın toplam yeraltı kesitlerinin uzunluğu 
15 km’dir. 

Samuel Adair McChesney; “Altın Hat Projesi’nde tünelcilik faaliyetlerini 
yürüten 6 adet TBM’in başarılı performansından oldukça gururluyum” 
sözlerini dile getirdi. McChesney sözlerine şu şekilde devam etti; “TBM’ler 

22 kilometrelik kazı çalışmaları boyunca birçok rekora imza attılar. En hızlı 
TBM üretimi, en hızlı TBM teslimatı, en hızlı TBM kurlumu ve kazıya başlama 
süresi, 60 m/gün değeriyle bir TBM için en iyi günlük ilerleme performans 
değeri bu rekorlardan bazılarıdır. Toplam 6 adet TBM’in yaptığı kazılarda 
çok yüksek standartlarda kalite ve iş güvenliğinin uygulanmasından 
ve tünellerin Dünya standartlarında açılmasından gurur duyuyorum. Bu 
başarının büyük kısmı tabi ki gece gündüz çalışmalarını sürdüren uzman 
kazı ekiplerine aittir.”

Seli Altın Hat’ta rekor sürede kazı çalışmalarını tamamladı

Seli firması Doha Metrosu Altın Hat’da TBM kazısını tamamlayan ilk ekip oldu. 
1 Mayıs Pazar günü TBM 6, Altın Hat üzerindeki Al Aziziyah İstasyonu’nda 
kazı çalışmalarını tamamladı. TBM 6, Altın Hat üzerinde kazı yapan 6 adet 
Herrenknecht TBM arasında, kendi payına düşen 4,5 km uzunluğundaki 
bölümü tamamlayan ilk makinedir. Seli; bu bölümü ALYSJ ortak girişiminin alt 
yüklenicisi olarak yürüttü. Kazı çalışmalarına başlayan en son ekip olmalarına 
rağmen kazıyı birinci olarak bitirmeyi başaran Seli, pasa basınçlı TBM ile 
kazıda 1 ay içerisinde 920 metre kazı yaparak Dünya rekorunu kırdı. Makinanın 
kurulum çalışmalarının planlanandan iki ay sonra tamamlanmasına rağmen 
kazı işlemleri programın yaklaşık olarak iki ay öncesinde bitirildi. 

Katar Raylı Sistemler’in bir sonraki temel kilometre taşı, Doha Metrosu’nun en 
uzun hattı olan Kırmızı Hat’tın tünelcilik faaliyetlerinin tamamlanması olacak. 
Bu senenin sonuna doğru Katar Raylı Sistemler kazı çalışmalarını tamamlamayı 
ve rayların yerleştirilmesini, güç sistemlerinin ve sinyalizasyon işlemlerine 
başlanması planlanıyor. Bu noktada Doha Metrosu’nun istasyonlarında 
mimari çalışmaların da tamamlanması hedefleniyor.  Doha Metro Projesi’nin 
ilk etabının 2020 yılı itibari ile tamamlanması bekleniyor.  
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KATAR RAYLI SİSTEMLER DOHA METRO PROJESİ 
İÇİN KUTLAMA YAPTI

Qatar Rail celebrated completion of 100km of 
tunneling across the Doha Metro Project. The 
achievement of this significant milestone means that 
90% of tunneling has been achieved, with 11km more 
required to complete all underground sections for this 
landmark project.

Qatar rail Celebrates Completion of 
100 km of tunneling on Doha metro

86-87-HABER-KATAR RAYLI SİSTEMLER DOHA METRO PROJESİ.indd   86 23.07.2016   12:30:19



86-87-HABER-KATAR RAYLI SİSTEMLER DOHA METRO PROJESİ.indd   87 23.07.2016   12:30:20



88 Haber - News

Mayıs - Haziran 2016 .  www.tunelder.org.tr

Strabag, has been selected as main contractor to build a 
section of European Route E16, the most important link 
between the Norwegian capital of Oslo and the country’s 
second largest city of Bergen. A 1,970 m long tunnel, to be built 
through conventional blasting, forms the heart of the project.

Dubai Municipality is planning to build a 75 km deep-
sewer tunnel and network in the Deira and Bur Dubai area 
of the emirate. It will be similar to the Strategic Tunnel 
Enhancement Programme (STEP) currently under way in Abu 
Dhabi. The costs of the project are around EUR3.01 billion 
(AED 12.5 billion). It includes the 25 km Deira tunnel from 
Palm Deira to the Al Warsan sewage treatment plant (STP), 
the 50 km Bur Dubai tunnel from the Creek (on Bur Dubai) 
to the Jebel Ali STP. The 2 tunnels diameters start at about 
3.5 m and end at about 5 to 6 m. 

Strabag awarded road and 
tunnel ConStruCtion ContraCt 
in norway

the dubai StrategiC Sewerage tunnel

S trabag firması, Norveç’in başkenti Oslo ile ülkenin ikinci büyük 
şehri Bergen arasında yer alacak olan ve Avrupa Rotası E16’nın bir 
bölümü olarak inşa edilecek olan kısım için ana yüklenici olarak 

seçildi. Bu proje, Strabag’ın Norveç’te ana yüklenici olarak yürüttüğü ilk 
proje olacak. 
Oslo ile Bergen arasında yer alan projenin Øye–Eidsbru kısmında 4,5 km 
uzunluğunda ana yol ile 2,1 km tali yol yapılacak. Bu bölümde 1.970 m 

Dubai Belediyesi 75 km uzunluğunda derin kanalizasyon tünelleri 
ve şebekesi projesini Deria ve Bur bölgelerinde gerçekleştirmeyi 
planlıyor. Abu Dhabi’de gerçekleştirilen stratejik tünel iyileştirme 

programına benzer bir proje olarak gösterilen bu projenin bütçesi yaklaşık 
olarak 3,01 milyar Euro olarak belirlendi. Proje kapsamında Palm Deira ile 
Al Warsan Arıtma Tesisi arasında yapılması planlanan 25 km uzunluğunda 
Deria Tüneli ve Creek ile Jebel Ali STP arasında yer alması planlanan 50 km 
uzunluğunda Bur Dubai Tüneli bulunuyor. Jebel Ali (90 m derinlikte) ve Al 
Warsan (35 metre derinlikte) bölgelerinde de 2 adet pompa istasyonu yer 
alıyor. Tünellerin çapları 3,5 metre ile 5-6 metre arasında değişiyor. 

uzunluğunda delme patlatma yöntemi ile açılacak olan tünel ise projenin 
kalbini oluşturuyor. Tünel; Filefjell adıyla bilinen 1920 metre yükseklikteki 
dağlık bir bölgede açılacak. Yol inşaatı burada deniz seviyesinden 1.013 
metre yükseklikten geçerek, projenin en yüksek noktasına ulaşacak. 
Kış aylarında sıcaklık bu noktada -25 derecelere düşmekte ve yüksek 
miktarlarda kar yağışı olmaktadır. 

Strabag firmasının CEO’su Thomas Birtel “Ulriken demiryolu tünelinin 
ardından farklı bir altyapı projesi ile Norveç’te yer almaktan oldukça 
mutluyuz” sözlerini dile getirdi.  2018 yılının sonbaharında tamamlanması 
planlanan projenin değeri 37 milyon Euro. 

Yeni derin tünel sisteminde atıksuların toplanmasında cazibeli akış 
sistemi kullanılacak. Bu sayede kanalizasyon sisteminin genel maliyetleri 
düşürülecek ve pompa istasyonları için gerekli olan elektrik kullanımı ve 
periyodik bakım değerleri minimize edilecek.  5 yıl içerisinde tamamlanması 
beklenen bu proje ile 25 ile 90 metre derinlik arasında bulunan 121 adet 
kanalizasyon pompa istasyonu yenilenecek. Tünellerin kullanım ömrünün 
100 yıl olması ve karbon emiliminin %30 azaltılması planlanıyor. Proje aynı 
zamanda Arap Emirlikleri’nin 50 yıllık büyüme planını da kapsıyor. 

Dubai Belediyesi danışmanlık işlerini yürütmesi için Abd’li Parsons 
firmasını görevlendirdi. Proje kapsamında yağmur ve sel suyu yönetimi, 
atıksu sistemi politikası, finansal model sistemi, geri dönüşüm çalışmaları 
ve proje yönetim bilgi sistemi de bulunuyor. 

STRABAG NORVEÇ’TE YOL VE TÜNEL PROJESİ 
SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI

STRATEJİK DUBAİ KANALİZASYON TÜNELİ 
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29 Mart 2016 tarihinde Kuzey Amerika’nın ilk Crossover TBM’i Meksico 
City’de ara şafta ulaşarak ilk aşama kazı çalışmalarını tamamladı. 8,7 
metre çapında olan makine, kaya makinası modundan pasa basınçlı 

makina moduna geçiş yapabiliyor.

Makina geriye kalan 3,2 kilometrelik kazı çalışmasından önce belli başlı 
bakım işlerine tabi tutuluyor. Aldesem, Proacon ve Resca konsorsiyumu için 
özel olarak üretilen TBM, Meksico City’nin batısında bulunan bölgedeki zorlu 
jeolojik koşullara uygun olarak seçilmiş. 

Tünel güzergahı 170 metreye varan örtü tabakasının yanı sıra 8 metre 
gibi sığ ve fayların bulunduğu bölgelerden geçmektedir. Güzergahın büyük 
bir bölümü tüf bantları içeren andezitlerden oluşurken son 874 metrelik 
bölüm yumuşak zeminden oluşuyor. Bu bölümde aynı zamanda yumuşak 
malzemeye sahip fay zonları da bulunuyor. Yüklenici firma olanAlsedem 
firmasının çalışanı Enrique del Castillo tünel jeolojisiyle ilgili olarak; 
“Projenin jeolojik profili içerisinde sert bir kayaç olan dasit de dahil olmak 

üzere altı farklı litoloji bulunmakta. Her iki bölgede de en iyi performans 
değerlerini yakalamak için Crossover TBM gibi çift moda çalışabilen bir 
teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır.” sözlerini dile getirdi. 8,7 m çapındaki 
Robbins XRE marka TBM, sert kaya ve karmaşık zemin ortamlarında efektif 
kazı yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Makina üzerinde zemin konsolidasyonunun üstesinden gelmek için 
geliştirilen bir kanopi delgisi ve yönlendirici ile birlikte zemin koşullarına 
göre RPM ve tork değerlerini ayarlamak için vites düşürücü bir sistem de 
bulunmaktadır. İlk başlangıçta sert kaya modunda kazıya başlayan TBM 
gerektiği taktirde bant konveyör ile helezon konveyörün yer değiştirmesi ve 
kesicikafanın dönüştürülmesiyle pasa basınçlı moda geçiş yapabilir.

Robbins Crossover makinası kazı çalışmalarına Ağustos 2015 tarihinde 
başlamış ve çabucak pik ilerleme değerlerine ulaşmış. Ocak 2016 tarihinde 
proje rekorları kırılmış, en iyi gün ve hafta performans değerleri sırasıyla 
42,8 m/gün ve 185,1 m/hafta olarak kaydedilmiştir. Mart ayının ortalarında 
ise makina geçiş zonlarından ilkine girerek 30 m genişliğe sahip kırıklı 
ve bloklu kayada kazı yapmıştır. Geçiş zonunda yavaş ilerleyen kazı 
çalışmalarından sonra sağlam kaya formasyonuna geçilmesiyle pik ilerleme 
değerlerine yeniden ulaşılmıştır. Kazı çalışmalarının 2016 yılının sonbahar 
aylarında tamamlanması beklenmektedir. 

5,8 kilometre uzunluğundaki bu tünel tamamlandığında 1970’lerde yapılmış 
olan atıksu hattını devre dışı bırakacak ve yeni hat olarak hizmet vermeye 
başlayacak. Derin deşarj tüneli Valle Dorado bölgesindeki sel baskınlarına 
karşı koruma sağlarken aynı zamanda Cuautital Izcalli, Tlalnepantla, ve 
Atizapan de Zaragoza şehirlerini içine alan 2,1 milyon nüfusu sahip bir 
bölgeye hizmet edecek. 
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ZORLU KOŞULLAR İÇİN KİLOMETRE TAŞI  
OLACAK BİR KAZI

On March 29, 2016, North America’s first Crossover 
TBM broke new ground in Mexico City.  The 8.7 m 
(28.5 ft) diameter Robbins XRE (a cross between a 
rock TBM and an EPB) emerged into an intermediate 
shaft at Túnel Emisor Poniente II.  

IntermedIate Breakthrough Is a 
mIlestone In dIffIcult ground
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Northern TBM shaft, which is under the command of the 
Assistant Project Manager and TBM Manager Mehmet Han 
was awarded as the Champion of HSE League of BACS Tunnels 
Department, by hitting the highest score in Category 7  within 
the scope of Riyadh Metro Project, Construction of TBM Tunnels 
by Doğuş Construction.

The NSW Government has  announced the start of the tender 
process to build the new twin metro railway tunnels under 
Sydney Harbour and through the CBD for Stage 2 of Sydney 
Metro – Australia’s biggest public transport project.

Riyadh MetRo NoRtheRN tBM Shaft 
waS awaRded aS the ChaMpioN of 
hSe League 

aLL SySteMS go foR New MetRo 
tuNNeLS uNdeR SydNey haRBouR 
aNd CBd

Doğuş İnşaat’in yapımında yer aldığı Riyadh Metrosu TBM Tünelleri 
inşaası kapsamında; Proje Müdür Yardımcısı ve TBM Müdürü 
Mehmet Han sorumluluğundaki Kuzey TBM şaftı Kategori 7’de 

(eğitim, insan odaklı güvenlik çalışmaları, uygunsuzlukların kapatılması, 
saha denetimleri, yıldız değerlendirmesi, kazasız gün sayıları) en yüksek 
puanı alarak BACS tüneller departmanı HSE Lig Şampiyonu oldu.

Avustralay’da New South Wales Eyaleti, Sidney Limanı altından 
geçecek olan Avustralya’nın en büyük toplu taşıma projesi Sydney 
Metrosu 2. Aşaması için ihale işlemlerini başlatıyor. Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Andrew Constance; metro ihalesi duyurusunu Chatswood’da 
düzenlenen 250’si Avustralyalı toplamda 450 kişiden oluşan bir topluluk 
karşısında bir endüstri brifingde yaptı.

Constance; “Tüm gücümüzle Sidney metro ağı için çalışıyoruz. Şehrin 
yeniden yapılandırılması aşamasında ikinci evreye geçmiş bulunmaktayız. 
Bu aşamada tünelcilerin ilgisini beklemekte ve endüstrinin bizimle ortak 
olmasını ummaktayız.” sözlerini dile getirdi.

Doğuş İnşaat, dünya çapında böylesi büyük bir projede İş Güvenlik 
Kültürünü/Güvenli Çalışma bilincini en yüksek standartlarda uygulayarak 
böylesi önemli bir ödüle layık görüldü. Başarı ödülü, BACS’ın Proje 
Direktörü Mark Ingless Tracy tarafından; Proje Müdür Yardımcısı ve TBM 
Müdürü Mehmet Han’a takdim edildi.

Uzun yıllardır metro inşaatlarında kazandığı deneyimini Suudi Arabistan’a 
da taşıyan Doğuş İnşaat, Riyad Metro Projesi TBM Tünelleri yapımına 2014 
sonunda imzaladığı sözleşme ile başlamıştı. Toplam uzunluğu 16 km olan 
tünellerin yapımının 2017 yılında tamamlanması öngörülüyor.  

Beş adet tünel açma makinasından ilkinin 2018 yılının sonundan önce kazı 
işlemelerine başlaması planlanıyor. Bu ilk TBM, Chatswood ile Sydenham 
arasındaki çift tüpün kazısını gerçekleştirecek. 

Sidney Metrosu kuzeybatı etabının tünelcilik faaliyetleri bu senenin Ocak 
ayı içerisinde tamamlanmıştı. Hattın 2019 yılının ilk yarısında hizmete 
alınması ve sefer aralığının en kısa 4 dakika olması planlanıyor.

Altı ay süresince yoğun bir şekilde endüstri ile sürdürülen sözleşmeler, 
danışmalık işlemleri ve tedarik alımlarının ardından sıra Sidney Metrosu 
2. etap tünel ve istasyon kazısı işlerine gelmiş bulunuyor. Sidney Metro 
Projesi tek başına bir şehir şekillendirme çalışması değildir. Aynı zamanda 
tamamı finanse edilmiş bir belediye ve ulusal altyapı projesi olarak 
nitelendirilmektedir. Tünelcilik işlerinin ihalesinin gelecek senenin 
ortasında yapılması planlanıyor. 

RİYAD METROSU KUZEY TBM ŞAFTI KATEGORİ 7’DE 
EN YÜKSEK PUANI ALDI

SİDNEY METROSU 2. AŞAMA YAPIM İHALESİ
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Kaynak: www.yenisafak.com

H ızyuvar, yani orijinal ismiyle Hyperloop veyahut alengirli teknik 
ismiyle tanımlayacak olursak üst düzey ray ötesi sistem. Gözümüzde 
daha iyi canlandıracak şekilde ifade edecek olursak da saatte 1300 

kilometrelik mesafe alabilen uçaktan hızlı ulaşım aracı!

Tesla ve SpaceX’in kurucusu ABD’li milyarder Elon Musk, Los Angeles ile 
San Francisco arasındaki 643 kilometrelik yolu 35 dakikada kat edebilmeyi 
sağlayan ‘Hyperloop’ adlı bir proje ortaya çıkardı. Günümüzde bu iki kent 
arasındaki ulaşım uçakla bir saatte sağlanabiliyor. Musk, San Francisco 
ile New York arasını da bir saate, Los Angeles ile New York arasını da 45 
dakikaya düşürebileceğini ifade ediyor. Hatta ABD ve Çin arasında bu 
sistem inşa edilse, okyanus üzerinden iki ülke arasındaki ulaşım zamanı 2 
saate kadar düşebiliyor.Sistem, büyük şehirlerarasındaki kara yolculuğunu 
havasız tüpler içindeki insan taşıyan kapsüllerle ses hızına yakın bir süratle 
gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlerlemek için fırlatma mekanizması ve güçlü bir 
itiş gücü gerekiyor. Ray sistemlerine ihtiyaç duymuyor, tüm hava koşullarına 
karşı korunmaya sahip. Tüm gücünü güneş panellerinden alıyor ve bir 
kısmını depolayabiliyor. Kapsül, kendi oluşturduğu havadan yastık içinde bir 
hava hokeyi masasındaymış gibi tüple temas olmadan yolculuk edebiliyor.
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, “Gerçek ışınlanmanın 
dışında (Lütfen birisi bunu da yapsın), süper hızlı seyahatin tek yolu bir tüp 
inşa etmek” dedi. Her 30 saniyede bir kalkış yapacak olan kapsüller, tek 

seferde 28 yolcu taşıyabilecek. Tek yön gidiş maliyeti yolcu için 20 dolar 
olacak. Hyperloop’un maliyeti sadece 6 milyar dolar. İki şehir arasında 
yapılması planlanan yüksek hızlı demiryolu sisteminin ise 60 milyar dolar. 
Elon Musk, projesini 10 yılda hayata geçirebileceğini söylüyor.

Hız yuvarının ilk test sürüşü yapıldı

Hyperloop One testi, ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas’ın 
kuzeyinde gerçekleştirildi. Hız yuvarını temsil eden kızak, izleyicilere kısa 
bir gösteri yaptı.2.5G kuvvetiyle ivmelenen kızak, 100 km/s sadece 1.1 
saniyede ulaştı ve saatte 640 kilometre hıza ulaşabileceğini kanıtladı. Hız 
yuvarının bir sonraki testi yine bu yıl içinde yapılacak. Bu testlerde, projede 
gördüğümüz üzere hız yuvarı kızağı tüplerin içinde hareket edecek.

Henüz 640 kilometre hıza ulaşabilen hız yuvarı, indirgenmiş basınç 
borularıyla birlikte çok daha hızlanacak. Diğer taraftan testte kullanılan 
kızak, bu hıza levitasyon (havaya kaldırma) tekniği olmadan ulaştı. Bu teknik 
ile hız yuvarının raylar ile olan ilişiği kesilecek ve sürtünme olmadığı için 
haliyle çok daha hızlı bir ulaşım aracı karşımıza çıkacak. Ekibin hedefi, saatte 
1300 kilometre hıza ulaşmak.

Bu projenin gerçekleşmesi, İstanbul’dan Ankara’ya seyahatin yarım saatten 
az sürmesi anlamına geliyor. Lakin hız yuvarının oldukça maliyetli bir proje 
olduğunu vurgulayalım. Eğer her şey yolunda giderse 2018’de ilk test 
sürüşlerine şahit olacağız. 
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ULAŞIMDA DEVRİM: VAKUM TÜNELİ İLE 1300 km/s

Tesla and SpaceX founder Elon Musk introduced 
the world to both the Hyperloop concept and 
terminology. The enigmatic inventor imagined 
a 1200 km/h mag-lev train that would rocket 
passengers from Los Angeles to San Francisco in 
35 minutes within a vacuum tunnel.

Revolution in tRanspoRtation: 
1300 km/s within a vacuum tunnel
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Püskürtme beton çözümlerinde lider firma 
olan Normet çalışma alanlarını geliştirip 
müşterilerine tünelcilik faaliyetlerinde 

daha ileri hizmetler sunabilmek için daha 
güvenli mekanize püskürtme ve üretimi arttırıcı 
ekipmanlar üzerine çalışmalarını sürdürmekte. 
Alpha 1430 ekipmanı kendinden destekli bir 
iskelet üzerine imal edilmiş ve çok geniş 
seçenekli olarak her ticari kamyon şasilerine 
uyumlu olarak üretilmektedir. Bu sayede 
müteahhitlere orta ve geniş kesitli tünellerde 
çalışabilecek efektif ve ekonomik püskürtme 
beton makineleri sunabilmektedir. Latin 
Amerika başkan yardımcısı Marcelo Anabalon 
yeni ürünle ilgili olarak; “Alpha 1430P/PC 

Terratec; yürüttüğü başarılı fabrika 
testlerinden sonra  yeni çift kalkanlı TBM’i 
Seli Yurtdışı Ekibi’ne 12 Nisan 2016 tarihinde 

teslim etti. Üretimi yapılan çift kalkanlı TBM, 
Hindistan’da yürütülecek olan Vishnugad-Pipalkoti 
HES Projesi’nde kullanılacak. Proje, Delhi’nin 

kamyon üstü püskürtme ekipmanının başarı 
hikayesi arazide kanıtlanmış olarak devam 
etmekte ve şuan Dünya’ya açılmaktadır” 
ifadesini kullandı. Püskürtme beton makinesi 
üretim hattı müdürü Ilpo Martikainen ise “Bizim 
Şili araştırma geliştirme ekibinin geliştirdiği en 
sonki inovatif ürün ile pazara girdik. Neredeyse 
her ticari kamyonun şasisine bağlanabilmekte, 
farklı tünel kesitlerinde ve eğimlerde 
çalışılabilmektedir. Alpha 1430 ekipmanının 
yapısı ve modülerliği kompresör ve elektro-
hidrolik güç sistemlerin eklenmesi mümkün 
kılmakta. Aynı zamanda makina üzerindeki 
şasi değişimi ise kolaylıkla yapılabilmektedir. 

500 km kuzeydoğusunda yer alan Uttarakhand 
bölgesinde yer alıyor. Projede yapılacak işler 
kapsamında baraj, su tünelleri, düşey şaftlar ve 444 
MW kapasiteli enerji üretim merkezi yer almakta. 
Projenin ana yüklenicisi ise Hindustan Construction 
olarak belirlendi. SELI Yurtdışı Ekibi, düşük basınçlı 
tünel işlerini HCC firması için alt yüklenici olarak 
yürütecek. İtalyan tünelcilik firması ve Terratec,  
9,86 metre çapındaki bu makinayı özel olarak 
bu proje için geliştirdiler. Çift kalkanlı sert kaya 
makinası ile 700 metre giriş portalı ile 12,3 km ana 
tünelin kazısı yapılacak. TBM kazı çalışmalarının 
%33’ünü dolomitik kireçtaşında ve %64’ünü sleyt 
litolojilerinde gerçekleştirecek. Toplam kazının 
%3’ü ise bindirme, makaslanma ve fay zonları 
gibi kritik jeolojik koşullar altında gerçekleşecek. 

Bu kritik bölgeler projenin en zorlu aşamalarını 
oluşturmakta ve TBM bu koşullara uygun şekilde 
özel olarak tasarlandı. Kesicikafa üzerinde dayanıklı 
ve çok yönlü konsepti ile 19 inç büyüklüğünde 
keskiler ve 12 adet geniş kova açıklığa sahip. Gücü 
4.200 kW olan ana elektrik motoru ve 6 RPM 
maksimum hız değeri ile kesicikafa en sert kaya 
kütlelerini kesebilecek şekilde tasarlandı. 2.2000 
kNm tork değeri sayesinde makinenin kırıklı 
çatlaklı zonlar ile mücadele etmesi planlanıyor. 

TBM üzerindeki diğer yeni teknolojik özellikler ise 
yüksek hızlı kıskaç sistemi, tek kalkanlı ilerleme 
moduna geçiş yapabilme, yüksek basınçlı acil 
durum baskı itme sistemi, sel baskını kontrol 
kapıları ve bunun gibi özellikler yer alıyor. TBM’in 
anahtar rolündeki özel parçaları Avustralya ve 
Japonya’da üretildi. Makinanın kurulum ve test 
çalışmaları Terratec’in Çin’de bulunan tesislerinde 
gerçekleştirildi. 

Seli Yurtdışı Ekibi ve HCC firması yetkilileri 
makinanın fabrika kabul testine katıldılar ve 
makine kabulünü yaptılar. Makine fabrikadaki 
söküm işlerinin ardından Hindistan’da bulunan 
Mundra Limanı’na gönderilecek ve buradan 
karayolu ile şantiyeye ulaştırılacak. 

Ayrıca araç üstü seti bir şasiden başka bir 
şasiye taşımak oldukça kolaydır.

Global satış ve pazarlama başkan yardımcısı 
Mike Rispin; “Anladığımız kadarıyla Dünya 
genelinde müteahhitler betonu daha fazla 
püskürtmeye devam ettikçe tahkimat 
yöntemi olarak püskürtme beton daha fazla 
popülerolmaya devam edecektir” sözlerini dile 
getirdi. “Yeni geliştirilmiş Alpha 1430 ekipmanı 
ile verimliliği ve markette rekabeti arttırmakta 
ve en yenilikçi yapı kimyasalları ile bu alandaki 
iş gücümüzü maksimize etmekteyiz” sözlerini 
ekledi. Normet Alpha 1430 ekipmanı Finlandiya 
ve Şili’de üretilmektedir. 
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NORMET PÜSKÜRTME BETON ÜZERİNE YAPTIĞI 
İNOVASYONLAR İLE LİDER KONUMDA

TERRATEC ÇİFT KALKANLI TBM TESLİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Normet, the leader in sprayed concrete solutions (equipment, construction 
chemicals, expertise), expands its offering array and gives customers ever 
increasing flexibility in tailoring their tunnelling operations for safety 
through mechanised spraying and productivity with custom equipment 
configurations for the global industry.

TERRATEC is pleased to announce the delivery of a new Double Shield 
TBM to Seli Overseas S after a successful performance of the factory 
testing on 12th April, 2016. The Italian Tunnelling Contractor and 
TERRATEC have jointly developed the design features of this Ø9.86m Hard 
Rock Double Shield TBM with which to complete the 13km tunnel, 700m 
of addit and 12.3km of Main Tunnel.

Normet INNovates wIth Its LeadINg sprayed 
CoNCrete offerINg

terrateC deLIvers Large doubLe shIeLd tbm
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Türkiye’de yalıtım sektörünün 
ilk firması olan Emülzer, 1935 
yılından beri su yalıtımı için en 

kaliteli ve güvenilir likit yalıtım ürünleri 
üretiyor. Cirosunun % 6’lık kısmını Ar-Ge 
faaliyetlerine ayıran Emülzer dünyanın 
birçok ülkesine ihracat yapan % 100 yerli 
bir Türk firmasıdır.

Emülzer; geleneksel kalite ve istikrarlı 
çalışma anlayışı yanında, yıllar içinde 
sürekli geliştirdiği ürünleriyle de 
Türkiye’de likit yalıtım teknolojisinin 
öncüsü olmuştur. Üretimini, en yüksek 
teknolojiyi kullanarak ve ISO-9001:2008 
sistem kalitesiyle sürdürmekte olan 
Emülzer, su yalıtımı alanında ülkemizdeki 
en geniş ürün yelpazesine sahip firmalar 
arasında bulunuyor. Yalıtım uygulamaları 
ve saha çalışmalarındaki deneyimiyle 
inşaat sektörünün değişen ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni ürünler geliştiren 
firma; doğru insan kaynağını kullanarak, 
birikimini yenilikçi çözümler üretmekte 
kullanmaktadır.

Su yalıtımına yönelik likit yalıtım ürünleri 
imal eden Emülzer, tünellerde kemer ve 
invertin birleşim yerlerinde kullanılmak 
üzere su ile şişen beton bantlar üretiyor. 
Emülzer tarafından Swellflex markasıyla 
üretilen ürün,  invert betonu üzerine 

demir donatıların ortasına gelecek şekilde 
yerleştiriliyor. Kalıp çakıldıktan sonra 
kemer betonu dökülüyor. Beton kalınlığına 
ve işin hassasiyetine göre bir veya iki sıra 
yan yana kullanılabiliyor. Uygulamanın 14 
gün sonrasında su içinde bulunan ürün 
hacimce 2,5 kat genişleyebiliyor. 

Teknolojiyi takip ederek, talebe uygun 
ürünler imal ettiklerini belirten Emulzer 
Proje ve Teknik Satış Müdürü Cem Ercan, 
“TBM prekast segment birleşim yerlerinde 
kauçuk esaslı contalar kullanılmaktadır. 

da engeller” açıklamasında bulundu. 
Bibaflex’in eni 35 mm, genişliği 20 mm ve 
uzunluğu ise 4 metredir.

2014 yılındaki büyüme hedeflerimize 
ulaştıklarını belirten Ercan; özellikle 
yeni ürünlere verdikleri önem sayesinde 
cirolarında artış meydana geldiğini ifade 
etti. Devletin ihracatta katma değeri 
yüksek ürünlerin payının artırılması 
hedefi doğrultusunda katma değeri 
yüksek ürünlerde pazar paylarını artırmayı 
amaçladıklarını dile getiren Ercan, 
Swellflex, Bibaflex ve poliüretan esaslı 
ürünler gibi katma değeri yüksek ürünler 
sayesinde niş projelerde ve pazarda 
kendilerine yeni satış alanları bulduklarını 
belirtti.

Ülkemizdeki birçok Mega projede Emülzer 
ürünleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 
bağlantı yolları, Gebze-İzmir Otoyolu 
projesi, Osman Gazi Köprüsü ve bağlantı 
yolları, Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu, 
3. Havalimanı gibi mega projelerde ve 
İzmir Konak Tüneli gibi birçok tünel, 
altyapı, baraj, karayolu, üstyapı her türlü 
mühendislik yapısında tercih edilerek 
kullanılmaktadır. 

Ancak bu ürünler yeraltı sularına karşın bir 
su yalıtımı görevini görmemektedir. 

Maalesef sorun olduğu taktirde, 
segmentlerin arkasından poliüretan 
enjeksiyon yapılması gerekiyor ki ciddi bir 
maliyet oluşturmaktadır. Su ile şişmeyen 
ve Emülzer Bibaflex’i, segment birleşim 
yerlerinde öneriyoruz. Su ile şişen bant 
Swellflex bu alanlarda kullanılamaz. Çünkü 
yanal gerilmeler betonun kenarlarının 
kırılmasına sebep olur. Bibaflex ürünümüz, 
suyla temas ettiğinde şişmediği için 
betonu kırmadığı gibi, içeriye su almasını 
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TÜNELLERİN SU YALITIMINDA YERLİ ÇÖZÜMLER

Emulzer, first company in Turkey has been working on waterproofing 
sector since 1935. Company is producing best quality and liquid 
waterproofing products. Emulzer is using its 6 % of revenue on research 
and development and they are exporting their products to many 
countries around the world. 

LocaL SoLutionS to tunneL Waterproofing
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Erkom 40. yılının gururunu ve yeni binasının açılışının 
mutluluğunu tüm yurt genelindeki müşterileri, yurt dışından 
gelen çok sayıda iş ortakları, birlikte iş yaptığı tüm dostları ve 

100’e yakın çalışanı ile paylaştı. 

25 Mayıs 2016 Çarşamba günü keman ve akordeon dinletisi eşliğinde 
şık bir kokteyl ile başlayan davet, güzel bir akşam yemeği, nefis bir 
canlı müzik ve bol eğlence ile devam etti.

Şirket tanıtım videosu ile başlayan akşam yemeği, kurucu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Uslu’nun konuşması ile sürdü. M. 
Atilla Uslu yaptığı konuşmada Erkom’un hizmet anlayışını, satış ve 
satış sonrası yedek parça, servis desteği ile müşteri memnuniyeti 
sağlamak şeklinde özetledi. M. Atilla Uslu, kuruluşundan bugüne 
sürekli gelişen, büyüyen şirketin, müşterilerin güven ve desteği 

ile daha da büyüyeceğine ve güçleneceğine dair inancını da dile 
getirdi. Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal 
Yüksel ise değişim ve gelişim ihtiyacının hızla arttığı günümüzde, bir 
şirketin başarı ve sürekliliğinin çevreye uyum sağlayabilmesine ve 
kurumsal beceriler geliştirebilmesine bağlı olduğunu ifade ederek, 
40 yılın  sağladığı en büyük kazancın, çalışarak edinilen tecrübe ve 
güven olduğunu belirtti. Bilal Yüksel; “dostlarımız” olarak hitap ettiği 
müşteriler ve iş ortakları ile “ailemiz” dediği çalışanlarına özellikle 
teşekkür etti.

Erkom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ü. Kamil Uslu geçmişten 
günümüze slayt gösterisi eşliğinde kısaca Erkom’un kuruluşundan bu 
yana gelişimini özetledi. Konuşması sırasında yabancı iş ortaklarından 
bazı misafirleri de sahneye çağırıp söz veren Ü. Kamil Uslu, Başkent 
Organize Sanayi Sitesi’ndeki  yeni imalat tesisi inşaatının ve 
İstanbul ve Trabzon şubelerine ek olarak yeni faaliyete başlayan 
Soma şubesinin müjdesiyle devam etti.   13.500 m2 kapalı alana 
sahip ve toplam 200 çalışan için planlanmış olan yeni binanın 
özelliklerini anlatan Ü. Kamil Uslu, sözlerini ailesine, iş ortaklarına 
ve müşterilerine teşekkürlerle sonlandırdı.

Erkom’un 40. yıl logosuyla süslenmiş olan pastanın kesilmesi ve 
havai fişeklerle süren davet, yaklaşık 600 kişilik bir katılımla geç 
saatlere kadar devam etti. 
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Erkom 40. Yılını kutladı

Erkom shared happiness at their 40th birthday in 
their new building with its customers from Turkey, 
partners from other countries, all of their friends in 
business and nearly 100 employees.

Erkom CElEbratEd Its 40 th YEar
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EFSANE GERİ DÖNDÜ 

Lovsuns Tunneling is a wholly owned subsidiary of 
Liaoning Censcience Industry (LNSS) based in Toronto 
Canada. LNSS is one of the major TBM manufacturers 
in China. In 2014, LNSS acquired the Assets, including 
the entire Intellectual Properties, of Caterpillar 
Tunneling Canada, formerly known as Lovat.

THE LEGEND IS BACK
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1972 yılında Lovat ismi ile başlayan TBM 
imalatı, Lovat firmasının 2008 yılında 
Caterpillar firmasına satılmasıyla farklı 

bir boyuta geçti. Ancak beklenilenin aksine 
Caterpillar kendi iç sebeplerinden ötürü TBM 
sektöründen çekilme kararı almış ve 2014 yılında 
Lovat’tan devraldığı Kanada’daki fabrikayı ve 
şirketin fikri mülkiyet haklarını Çinli Liaoning 
Censcience Industry (LNSS) firmasına sattığını 
duyurmuştu. LNSS; Lovat’I yeniden yapılandırarak 
Lovsuns Tunneling Canada şirketini kurdu ve 
yeniden TBM sektörüne geri dönüş yapmasını 
sağladı. Lovsuns Tunneling Canada, tamamıyla 
LNSS’ye ait olup Kanada’nın Toronto şehrinde 
bulunuyor. 1980’li yıllardan bu yana ağır sanayi 
imalatlarıyapan LNSS, 2003 yılında kendi tasarım 
ve imalatı olan TBM’leri üretmeye başladı. 
Bugün LNSS Çin’deki lider TBM üreticilerden 
biridir. LNSS 2014 yılında yaptığı Lovat’ı 
satınalma operasyonuyla endüstrideki gücünü 
artırmakla kalmamış, dünyadaki TBM üreticileri 
sıralamasında ilk sıralara oturmuştur.  

Lovat TBM’ler geleneksel olarak yumuşak ve 
karışık zeminlerde kullanılan pasa basınçlı 
(EPB) TBM’lerde mekanize tünel teknolojileri 
olarak anılmaktadır. Geride kalan 40 küsür yılda 
aynı tasarım grubundan çıkan TBM’ler dünya 
genelinde metro, demiryolu,  HES projeleri, deniz 
geçişleri, gaz-yakıt transferleri gibi projelerdeki 
tünellerde başarıyla kullanılmıştır.

Bugün ise Lovsuns, Lovat’tan aldığı bu mirası 
devam ettirmenin haklı gururunu yaşarken, 
bunu daha da ileri taşımak için çalışmalarında 
devam ediyor. Lovat ve Caterpillar’ın mühendislik, 
imalat, uygulama, kalite kontrol ve servis gibi 
kilit noktalarda çalışmış personelin tamamına 
yakını Lovsuns Kanada ekibinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu yapı içerisinde Lovsuns devraldığı 
40 yıllık mükemmel TBM tasarım gücünü ve 
üretim tecrübesini LNSS’nin metal işleme ve ağır 
sanayi gücü ile birleştirerek imalat hızını artırıyor 
ve maliyet giderlerini azaltıyor. Bundan güç 
alarak Lovsuns, eski ve yeni tüm müşterilerine 
zorlu tünel projelerinde kullanılabilecek yüksek 
kalite standartlarında tünel açma makinalarını 
sunmayı hedefliyor.

Pasa basıncı (EPB) makinalardan tek ve çift kalkanlı 
kaya makinalarına, çift modlu (dönüştürülebilir) 
makinalardan boru itme makinalarına kadar 
her çeşit TBM’i tesislerinde üretebiliyor. Bu 
doğrultuda Lovsuns’ın ana hedeflerinden birisi 
de değişken zeminlerde ihtiyaç duyulan TBM’ler 
için müşterilerinin değişmeyen partneri olmaya 
devam etmektir.

Üretim bölümünü ikiye ayıran LNSS, eski 
makinaların modifiye edilerek yeniden sektöre 
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kazandırılması işlemlerini Lovat ve Caterpillar’ın kalitesine sadık kalarak 
Kanada’daki tesislerinde yaparken, yeni makine imalatlarını Lovat’ın tasarım 
felsefesine sadık kalarak Çin’deki fabrikasında yapmaktadır. Her iki fabrikada 
da üretim, kalite, tedarik zinciri ve proje yönetim sistemindeki çizgisinin 
korunması sayesinde yıllık TBM üretim rakamı 60’a çıkmıştır. Bununla 
birlikte Lovsuns, sahip olduğu fikri mülkiyetten ötüürü mevcut Lovat-Cat 
TBM sahibi olan tüm müşterilerin revizyon ve diğer servis ihtiyaçlarına 
çözümler sunmak konusunda yetkilidir.

Lovsuns; tüm bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye ve Azerbaycan’da satış, 
servis, yedek parça ve temsil yetkisini 2014 yılı Ekim ayı itibariyle Trakkom 
Makine firmasına vermiştir. Geçen bu kısa süre zarfında, Türk müteahhitleri 
markaya duydukları güvenin bir kanıtı olarak, aşağıda belirtilen iki projede 
Lovsuns tarafından imal edilen TBM’leri tercih ettiler.

1. Eferay & Silahtaroğlu adi ortaklığı tarafından satı alınan 3,91 m kazı 
çapına sahip RME 154 SE pasa basınçlı makine 6 ayda Çin’deki fabrikada 
üretildi. Makine atıksu projesinde kullanılıyor.

2. Alarko Alsim firması tarafından satın alınan 6,56 kazı çapına 
sahip RME 257 SE pasa basınçlı makine 6 ayda Kanada’daki fabrikada 
modifiye edilerek imal edildi. Makine, Mecidiyeköy-Kabataş Metro Hattı’nda 

kullanılacak ve Temmuz sonunda kazıya girmesi planlanıyor 

Eferay-Silahtaroğlu adi ortaklığı tarafından yürütülen İSKİ Avrupa 1. Bölge  
2013 Yılı 5. Kısım Tünel Projesi’nde RME 154 SE pasa basınçlı Lovsuns 
TBM aktif olarak kullanılıyor. Makine 1.969 m uzunluğundaki Zeytinburnu 
Ayvalı-2 Atıksu Tüneli’nin kazısını yapıyor. Tünelin bitmiş çapı 3,0 metredir. 

Ayvalı-2 Tüneli’nde kazı çalışmaları Aralık 2015’de başlamış ve Haziran 
2016 içerisinde tamamlanması planlanıyor. Küçükçekmece Formasyonu’nda 
bulunan tünel güzergahında kireçtaşı, kil ve siltli kum zemin kazılmıştır. 
Ortalama 120-130 mm/dk ilerleme hız değerlerine ulaşan TBM ile en iyi 
vardiya ilerlemesi 15,6 m/vardiya, en iyi günlük ilerleme 31,2 m/gün ve en 
iyi haftalık ilerleme 153 m/hafta olarak elde edilmiştir.

Ayvalı-2 Tüneli’nin tamamlanmasının ardından makine ikinci tünelin kazısı 

için Sarıyer ve Eyüp ilçeleri sınırı içindeki Ayazağa-Kemerburgaz Atıksu Tüneli 
Projesi şantiye alanına ulaştırılacak. Temmuz ayı içinde kazıya başlanılması 
planlanan 7.250 m uzunluğundaki Ayazağa-Kemerburgaz Atıksu Tüneli’nde 
Lovsuns TBM ile sert kireç taşı kazılacak. Makinenin kesicikafa gücü; 524 kW, 
itme gücü ise 1.200 ton. Kesicikafa aşındırıcı ve değişken zeminler için krom-
karbür ile kaplanmış durumda. 
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Dolaylı yöntemlerle Belirlenen Kaya 
malzemesine ait teK eKsenli Basınç 
Dayanımı Parametresinin rmr89 Puanı 
HesaPlamalarınDa KullanılaBilirliği

ÖZET
Bu çalışmada, Üsküdar-Çekmeköy (İstanbul) Metro hBu 
çalışmada, Çambaşı (Çaykara–Trabzon) HES projesi 
kapsamında açılan 7.000 m uzunluğundaki enerji tünelinin 
37 farklı noktasından kaya numuneleri alınarak tek eksenli 
basınç, nokta yükleme ve Schmidt çekici deneyleri yardımıyla 
tek eksenli basınç değerleri belirlenmiştir. Doğrudan ve dolaylı 
yöntemlere göre belirlenen tek eksenli basınç değerleri 
ile süreksizliklerin özellikleri kullanılarak 3 farklı RMR89 
puanı hesap edilmiştir. Gerçek tek eksenli basınç değerleri 
ile hesaplanan RMR89 puanına ait değişim aralığının 
43.2-74.7, nokta yükleme değerine göre 44.1-74.7, Schmidt 
çekici değerine göre ise 40.1-72.3 olduğu tespit edilmiştir. 
Gerçek tek eksenli basınç ile nokta yükleme ve Schmidt 
çekici yardımıyla belirlenen tek eksenli basınç değerleri 
kullanılarak hesaplanan RMR89 puanları karşılaştırıldığında 
hata oranlarının sırasıyla % 0-4.66 ve % 0.54-7.18 arasında 
değiştiği, korelasyon katsayılarının da r=0.9933 ve r= 0.9885 
olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar, yeraltı kazıları 
için RMR89 puanı hesaplamalarında bir girdi parametresi 
olan tek eksenli basınç değerinin tahmininde nokta 
yükleme değerini kullanmanın daha güvenilir olduğunu 
göstermektedir.

USaBiliTy of Uniaxial CoMpRESSivE STREnGTH of 
inTaCT RoCk DETERMinED By inDiRECT METHoDS in 
pREDiCTion of RMR89 RaTinG
K. Karaman, a. Kesimal

Karadeniz TeKniK ÜniversiTesi, 
maden mÜhendisliği BölÜmÜ, 
TraBzon

A. KAyA

recep Tayyip erdoğan ÜniversiTesi, 
JeoloJi mÜhendisliği BölÜmÜ,  
rize

s. demirel

nvs inş. san. ve Tic. lTd. şTi., 
TraBzon

aBsTracT
in this study, σci of the rock samples collected from the 37 
different points of the energy tunnel has a length of 7.000 
m of Çambaşı (Çaykara–Trabzon) Hydropower plant 
project, determined by uniaxial compressive strength 
(σci), point load (is(50)) and Schmidt rebound hammer 
(R) tests. for the 37 points of the tunnel, three different 
RMR89 values were calculated by using the properties 
of discontinuities and σci determined according to the 
direct and indirect methods. it was concluded that the 
range of RMR89 ratings determined by using the actual 
σci, is(50) and R varies between 43.2-74.7, 44.1-74.7 and 
40.1-72.3, respectively. it was determined that when the 
RMR89 ratings determined by actual σci are compared 
with σci calculated by the is(50) and R, the error rates 
varies between 0-4.66 % and 0.54-7.18 %, respectively.  
also, correlation coefficients are r= 0.9933 and  r= 
0.9885. These results showed that using the is(50) in 
prediction of σci is an input parameter in calculation 
of RMR89 rating for underground excavations, is more 
reliable.

1 GiriŞ

Tüneller, geometrilerinin ve üstlerine gelen yüklerin 
karmaşıklığı, kaya ve kaplama malzemelerinin özellikleri ve 
karşılıklı etkileşimleri nedeniyle projelendirmesi oldukça güç 
yapılardır. Bu nedenle tünel kazılarının, emniyeti sağlayacak 
en uygun tahkimat tasarımına ve en az maliyetli kazı dizaynına 
göre projelendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde tünelcilik 
uygulamalarının sayısının giderek artacağı ve gelişeceği 
düşüncesinden hareketle bir yeraltı açıklığında kazılacak 
kaya kütlelerinin mühendislik özelliklerini belirlemek, bu 
alanda yapılan çalışmalara katkı sağlayacaktır.

literatürde rmr89 (Bieniawski, 1989) kaya kütle sınıflama 

sisteminin yanı sıra araştırmacılar tarafından geliştirilmiş rsr 

(Wickham vd., 1974), Q (Barton vd., 1974), rmi (palmström, 

1995), naTm (rabcewicz, 1964) gibi birçok görgül sistem 

mevcuttur. Tünellerin daha ekonomik, daha az riskle ve daha 

kısa sürede açılmasına büyük ölçüde katkıda bulunan bu 

sistemler, Terzaghi (1946)’dan başlayarak günümüze kadar 

geliştirilmiş ve bir çok yeraltı kazısı projesinde güvenle 

uygulanmıştır. rmr89 sistemi de araştırmacılar tarafından 

yüzlerce tünelde başarı ile uygulanmış ve evrensel düzeyde 

kabul görmüştür.
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Şekil 1. Örnekleme noktalarının enerji tüneli güzergâhındaki görünümü

yeraltı kazılarının tasarımında araştırmacılar tarafından yaygın 
olarak kullanılan rmr89 kaya kütle sınıflama sistemi, kaya 
malzemesine ait tek eksenli basınç dayanımını (σci) önemli 
bir girdi parametresi olarak kullanmaktadır. Uygulamada çoğu 
zaman, hızlı veri elde etme gereksinimlerinden dolayı σci 
değerini belirlemede güçlükler yaşanmaktadır. Bu problemin 
üstesinden gelmek amacıyla tek eksenli basınç deneyine 
alternatif olarak birçok yöntem geliştirilmiştir. 

rmr89 sisteminde; σci, rQd (kaya kalite göstergesi), 
süreksizliklerin özellikleri ve yeraltı suyu durumu ana girdi 
parametreleridir. ancak, kaya malzemesine ait σci değerini 
doğrudan belirlemek için kullanılan ekipmanlar oldukça 
pahalıdır ve de deneylerde yüksek kaliteli karot örneklerine 
ihtiyaç duyulmakta ve örneklerin hazırlanması zaman 
almaktadır. ayrıca, çok zayıf, ince tabakalı ve çok sık eklemli 
kaya kütlelerinden istenilen geometride karot örneklerinin 
elde edilmesi de oldukça zor olmaktadır (Gökçeoğlu ve 
zorlu, 2004; singh vd, 2012). Bu nedenle, uygulamada σci’yi 
tahmin etmek için genellikle nokta yük dayanım indeksi 
(Is(50)), birim hacim ağırlık (γ) ve schmidt çekici geri tepme 
sayısı (r) gibi parametrelerin kullanıldığı dolaylı yöntemlerden 
yararlanılmaktadır.

Bu çalışmada, Çambaşı hes projesi kapsamında açılan enerji 
tüneli pilot çalışma alanı olarak seçilmiş ve güzergâh boyunca 
derlenen kaya malzemelerine ait σci değerleri doğrudan 
ve dolaylı yöntemlerle belirlenmiştir. doğrudan ve dolaylı 
yöntemlerle belirlenen σci değerleri ile Isrm (1981) ölçütlerine 
göre tanımlanan süreksizliklerin özellikleri kullanılarak 
tünelin 37 bölümüne ait 3 farklı rmr89 puanı hesap 
edilmiştir. elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak, rmr89 puanı 
hesaplamalarında bir girdi parametresi olan σci değerinin 
tahmininde hangi yöntemi kullanmanın daha güvenilir olduğu 
saptanmıştır.   

2 çalıŞma alanı Ve çeVresinin JeoloJisi

Çalışma alanı, Ketin (1966) tarafından tanımlanan doğu 
pontid Tektonik Birliği’nin kuzey zonunda yer almaktadır. 
yörede, mesozoyik ve senozoyik dönemine ait toleyitik ve 
kalk–alkalen kayaçlar yüzeylenmektedir. mesozoyik dönemi, 
liyas yaşlı volkanik kayaçlar ile başlar ve Geç Jura–erken 
Kretase yaşlı karbonat kayaçları ile devam eder. Geç Kretase 

döneminde yoğun bir volkanik aktivite görülür. liyas’ta 
başlayıp Geç Kretase sonlarına kadar devam eden volkanik 
faaliyetler, denizaltı volkanizması şeklinde olup, tortul ara 
katkılarla birlikte istiflenme gösterirler. paleosen sonlarında 
orojenezle birlikte granodiyorit yerleşimi gelişmiştir. senozoyik 
döneminde ise alüvyon ve yamaç molozları oluşmuştur.

yapılan arazi ve sondaj çalışmaları ile proje güzergâhında 
liyas yaşlı metabazalt, bazalt ve bunların piroklastitleri ile 
Geç Kretase yaşlı dasit, riyodasit ve kireçtalarının yüzeylendiği 
saptanmıştır.

3 arazi Ve laBoratuVar çalıŞmaları

arazi çalışmaları kapsamında, enerji tüneli güzergâhının 37 
farklı farklı noktasından 24 adet volkanik, 8 adet metamorfik 
ve 5 adet sedimanter kayaç bloğu derlenmiştir (şek.1). ayrıca, 
örneklemelerin yapıldığı zonların rmr89 puanını belirlemek 
için uygun lokasyonlarda hat etüdleri yapılarak Isrm (1981) 
ölçütlerine göre süreksizliklerin özellikleri tanımlanmıştır. hat 
etüdü çalışmaları ile süreksizliklere ait yönelim, ara uzaklık, 
açıklık, devamlılık, yüzey pürüzlülüğü ve dalgalılığı, bozunma 
derecesi, dolgu malzemesinin özelliği ve yüzeylerindeki su 
durumu gibi özellikler tespit edilmiştir. elde edilen bu veriler 
yardımıyla her bir litolojik birime ait süreksizlik sıklığı (λ) ve 
rQd değerleri belirlenmiştir. 

Kaya malzemelerinin fiziko-mekanik özelliklerini belirlemek 
amacıyla laboratuvara getirilen blok numunelerinden Isrm 
(1981) ölçütlerine uygun karotlar alınmıştır.

Tek eksenli basınç deneylerinde boy/çap (l/d) oranı en az 
2.5 olan nX (54.7 mm) çaplı karot örnekleri kullanılmıştır. 
deneyler, yükleme hızı 0.5–1.0 mpa/sn arasında olacak 
şekilde 300 ton kapasiteli bilgisayar kontrollü deney aleti 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

nokta yükleme deneylerinde ise l/d oranı 0.5-0.55 arasında 
olan eksenel karot örnekleri kullanılmıştır. deneylerde, dijital 
nokta yükleme deney aleti kullanılmış olup, belirlenen Is 
değerleri referans çapa (d= 50 mm) göre düzeltilerek Is(50) 
elde edilmiştir.

Isrm (1981) ölçütlerinde belirtildiği gibi yaklaşık ağırlığı 
20–23 kg olan v şekilli çelik karot beşiklerine sağlam karot 
numuneleri yerleştirilerek l tipi schmidt çekici yardımıyla 

106-111-MAKALE-DOLAYLI YÖNTEMLERLE BELİRLENEN KAYA MALZEMESİNE -6.indd   107 19.07.2016   00:56:20



108 Makale – Article

Mayıs - Haziran 2016 .  www.tunelder.org.tr

Tablo 1. Enerji tüneli güzergâhındaki kaya malzemelerinin fiziksel ve mekanik özellikleri

düşey konuma ait geri tepme sayıları (r) belirlenmiştir. Birim 
hacim ağırlığı deneyleri yapılırken düzgün şekilli örneklerin 
hacim ve ağırlıkları dikkate alınmıştır. deneyler doğal 
numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir.

yapılan fiziko-mekanik deneyler sonucunda kaya 
malzemelerine ait σci değerinin 34-197 mpa, Is

(50)
 değerinin 

2.13- 9.95 mpa, λ değerinin 24.62-30.51 kn/m3, r değerinin 
ise 29-62 arasında değiştiği saptanmıştır. enerji tüneli 
güzergâhındaki örnekleme noktalarından derlenen kaya 
malzemelerine ait fiziko-mekanik özellikler özet olarak Tablo 
1’de sunulmuştur

4 Kaya malzemesine ait teK eKsenlı Basınç Dayanımının 
Dolaylı yöntemlerle Belirlenmesi

değerlendirme aşamasında ilk önce, Isrm (1985) tarafından 
önerilen katsayılar (k= 20-25) kadar nokta yük dayanım indeksi 
(Is(50)) arttırılarak σci değeri belirlenmiştir. hesaplamalarda 
aşağıdaki formül kullanılmıştır;

σci= k* Is(50     (1)

Burada; σci: mpa cinsinden kaya malzemesinin tek eksenli 
basınç dayanımı, Is(50): referans çapa göre düzeltilmiş mpa 
cinsinden nokta yük dayanım indeksi ve k: katsayıdır.
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Şekil 2. Doğrudan ve dolaylı yöntemlerle belirlenen σci değerlerinin karşılaştırılması 

Şekil 3. Gerçek ve tahmin edilen RMR89 puanları arasındaki ilişki

daha sonra, taze kaya yüzeyine ait schmidt çekici geri tepme 
sayısı (r) ile kaya malzemesine ait birim hacim ağırlık () değeri 
deere ve miller (1966) tarafından önerilen abakta çakıştırılarak σci 
değeri tahmin edilmiştir.  yapılan değerlendirmeler sonucunda 
Isrm (1985) ölçütlerinde belirtilen minimum katsayı (k= 20) değeri 

kadar Is(50) arttırılıp, deere ve miller (1966) abağından belirlenen 
negatif sapma kadar da tahmini σci azaltıldığında gerçek σci 
değerleriyle benzer sonuçlar elde edilmiştir. doğrudan ve dolaylı 
yöntemlere göre belirlenen σci değerlerinin karşılaştırmaları 
şekil 2’de verilmiştir.

5 rmr89 Puanının Belirlenmesi

Bu bölümde, doğrudan ve dolaylı yöntemlere göre belirlenen 
σci değerleri ile Isrm (1981) ölçütlerine göre tanımlanan 
süreksizliklerin özellikleri kullanılarak tünelin 37 bölümüne ait 3 
farklı rmr89 puanı hesap edilmiştir. 

ilk aşamada, doğrudan belirlenen σci değerleri kullanılarak 37 
adet rmr89 puanı hesaplanmıştır. sonraki aşamada ise, dolaylı 
yöntemlerden Is(50) kullanılarak belirlenen σci yardımıyla ikinci 
grup rmr89 puanları, r ve λ değerlerini kullanarak da üçüncü 
grup rmr89 puanları hesaplanmıştır. rmr89 puanlarının 
sırasıyla 43.2-74.7, 44.1-74.7 ve 40.1-72.3 arasında değiştiği 
saptanmıştır. dolaylı yöntemlerle belirlenen σci değerlerine 
göre hesaplanan rmr89 puanları ile doğrudan belirlenen σci 
kullanılarak hesaplanan rmr89 puanı, şekil 3’te verilen grafikte 
korele edilmiştir. yapılan değerlendirme sonucunda, Is(50) 
yardımıyla hesaplanan rmr89’ye ait korelasyon katsayısının (r= 
0.9933), r ve γ yardımıyla hesaplanan rmr89’ye ait korelasyon 
katsayısından (r= 0.9885) daha yüksek ve korelasyon doğrusunun 
da 1:1 çizgisine daha yakın olduğu tespit edilmiştir. 

ayrıca, dolaylı yöntemlerle belirlenen σci değerlerinin kullanıldığı 
rmr89 puanları ile doğrudan yöntemle belirlenen rmr89 
puanları arasındaki farkı sayısal olarak ifade etmek için % 
cinsinden hata oranları belirlenmiştir. Gerçek σci ile Is(50) ve 
r yardımıyla belirlenen σci değerleri kullanılarak hesaplanan 
rmr89 puanları karşılaştırıldığında hata oranlarının sırasıyla % 

0-4.66 ve % 0.54-7.18 arasında değiştiği saptanmıştır (şek. 4, 
Tablo 2).

elde edilen bu sonuçlar, yeraltı kazıları için rmr89 puanı 
hesaplamalarında bir girdi parametresi olan σci değerinin 
tahmininde Is(50) değerini kullanmanın daha güvenilir olduğunu 
göstermektedir.

106-111-MAKALE-DOLAYLI YÖNTEMLERLE BELİRLENEN KAYA MALZEMESİNE -6.indd   109 19.07.2016   00:56:21



110 Makale – Article

Mayıs - Haziran 2016 .  www.tunelder.org.tr

Şekil 4. Gerçek ve tahmin edilen RMR89 puanlarına ait % hata oranı dağılımları

6 sonuçlar Ve öneriler

Bu çalışmada, Çambaşı (Çaykara–Trabzon) hes projesi 
kapsamında açılan enerji tüneli güzergâhı boyunca 37 
noktadan 3 farklı rmr89 puanı belirlenmiş ve puanlamada 
doğrudan bir girdi parametresi olan σci’nin dolaylı yöntemlerle 
belirlenmesinin güvenirliği araştırılmıştır. yapılan çalışmalardan 
elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

1) σci değeri; doğrudan yöntem olarak tek eksenli basınç 
deneyinden, dolaylı yöntem olarak ise nokta yükleme ve 
schmidt çekici deneylerinden yararlanılarak belirlenmiştir.

2) Çalışmanın amacına uygun olarak yapılan fiziko-mekanik 
deneylerinde kaya malzemelerine ait σci değerinin 34-197 mpa, 
Is(50) değerinin 2.13-9.95 mpa, λ değerinin 24.62-30.51 kn/
m3, r değerinin ise 29-62 arasında değiştiği saptanmıştır. 

3) Isrm (1985) ölçütlerinde belirtilen minimum katsayı (k= 20) 
değeri kadar Is(50) arttırılıp, deere ve miller (1966) abağından 
belirlenen negatif sapma kadar da tahmini σci azaltıldığında 
gerçek σci değerleriyle benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

4) Gerçek σci ile  Is(50) r ve λ değerleriyle belirlenen σci 
kullanılarak 37 bölge için 3 farklı rmr89 puanı hesaplanmıştır. 
rmr89 puanlarının sırasıyla 43.2-74.7, 44.1-74.7 ve 40.1-72.3 
arasında değiştiği saptanmıştır.

5) dolaylı yöntemlerle belirlenen σci değerlerine göre 
hesaplanan rmr89 puanları ile gerçek σci kullanılarak 
hesaplanan rmr89 puanları korele edilmiştir. yapılan 
değerlendirme sonucunda, Is(50) yardımıyla hesaplanan 
rmr89’ye ait korelasyon katsayısının (r= 0.9933), r ve γ 
yardımıyla hesaplanan rmr89’ye ait korelasyon katsayısından 
(r= 0.9885) daha yüksek ve korelasyon doğrusunun da 1:1 
çizgisine daha yakın olduğu tespit edilmiştir. 

6) Gerçek σci ile Is(50) ve r yardımıyla belirlenen σci değerleri 
kullanılarak hesaplanan rmr89 puanları karşılaştırıldığında 
hata oranlarının sırasıyla % 0-4.66 ve % 0.54-7.18 arasında 
değiştiği saptanmıştır.

7) yapılan değerlendirmeler sonucunda, rmr89 puanı 
hesaplamalarında σci değerinin tahmini için Is(50) değerini 
kullanmanın daha güvenilir olduğu belirlenmiştir.

8) elde edilen bu bulguların orta sert ve sert dayanım sınıfına 
sahip kayaçlarda güvenilir olabileceği ve ön analizlerde 
kullanılabileceği önerilmektedir.
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 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
 Trakkom Mak. İnş. Mad. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
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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      % 51

Engineering      % 12

Supplier      % 12

University        % 9

Others        % 7

Municipality        % 4

State Hydrolic Works      % 3

Mining        % 1

State Railways       % 1

Geology  %30

Mining  %28

Civil   %20

Others  %11

Mechanical    %4

Geophysics    %3

Surveying    %2

Chemistry   % 1

Electric   % 1

Computer  %0,5

Metalurgy %0,5

Müteahhitlik Firması
 

51%

Mühendislik 
 

12%

Üniversite 

9%

TCDD 

1%

DSİ 

3%
Madencilik
 1%

Tedarikçi

12% 

Diğer 

7%

Belediye 

4%

Jeofizik 
Mühendisliği 

3%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

0,5%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

1%
Kimya 
Mühendisliği 
 

1%
Metalurji 
Mühendisliği 
 

0,5%

Harita  
Mühendisliği 

2%
Makine 
Mühendisliği 

4%

Maden Mühendisliği 

28%

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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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
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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.
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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
upcoming events

TAC CONFERENCE 2016: CAPITALIZINg ON 
UNDERgROUND INFRASTRUCTURE, OTAwA, CANADA

www.tunnelcanada.ca

16-18 EKİM 2016

SwISS TUNNEL CONgRESS 2016, SwITZERLAND

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

15-17 HAzİRAN 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 KasiM 2016

3. TÜNEL YAPIM TEKNOLOJILERI VE EKIPMANLARI 
FUARI, TÜRKIYE

1-4 EYlÜl 2016

TBM APPLICATIONS II, NORwAY

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

6-7 HAzİRAN 2016

8TH NORDIC gROUTINg SYMPOSIUM, NORwAY

http://nordicgrouting.com

26-27 EYlÜl
52ND ISOCARP CONgRESS, DURBAN, SOUTH AFRICA

http://www.isocarp.org

12-16 EYlÜl 2016

THE BRITISH TUNNELLINg SOCIETY CONFERENCE 
AND ExHIBITION, UK

http://www.btsconference.com/content

11-12 EKİM 2016
UNDERgROUND SINgAPORE 2016, SINgAPORE

www.tucss.org.sg

29-30 EYlÜl 2016

ITA TUNNELLINg AwARDS 2016, SINgAPORE

www.awards.ita-aites.org

10-11 KasiM 2016

2016 CHINA TUNNELINg AND UNDERgROUND wORKS 
CONFERENCE (CTUC), CHINA

24-25 EKİM  2016

128-132-SON ÖNEMLİ SAYFALAR-ind-6.indd   130 23.07.2016   11:01:28



TÜNEL KAPAK-16.indd   5 23.07.2016   18:32:48



TÜNEL KAPAK-16.indd   2 23.07.2016   18:32:42


	TÜNEL-16-KAPAK
	3-9
	10-19
	20-23
	24-29
	30-31
	32-33
	34-35
	36-37
	38-39
	40-45
	46-47
	48-49
	50-51
	52-53
	54-55
	56-57
	58-59
	60-61
	62-63
	64-65
	66-67
	68-69
	70-79
	80-81
	82-83
	84-85
	86-87
	88-89
	90-91
	92-93
	94-95
	96-97
	98-99
	100-101
	102-105
	106-111
	112-117
	118-125
	126-130

