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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

PRESIDENT OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Değerli Okuyucularımız 
15 Temmuz akşamı ülkemizin bütünlüğüne ve tüm 
demokratik edinimlere kast eden bir darbe girişimi 
ile karşılaştık. Bilindiği gibi Fettullah Terör örgütünün 
güdümünde bir grup asker Türk Milletine, Demokrasiye 
ve hükümete karşı bir darbe teşebbüsünde bulundu. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetin, devlet yetkililerin 
ve halkın önderliğinde darbe girişimi 24 saat içerisinde 
bastırıldı ve bu başarı, Dünyadaki dost ve müttefiklerimiz 
tarafından ayakta alkışlandı.

Tünelcilik Derneği olarak şehitlerimizin ailelerine başsağlığı 
sabırlar diliyoruz. Tüm yaralı ve ailelerine de geçmiş olsun 
diliyoruz. Darbe teşebbüsünün başarısız kalmasını sağlayan 
halka, polis ve silahlı kuvvetler mensuplarına şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Ayrıca Tünelcilik Derneği olarak “hakimiyet Milletindir” 
ilkesini benimsiyor, demokrasimizin güçlenmesinin ve 
ekonomik gelişmemizin ancak ve ancak sivil hükümetler 
tarafından sağlanabileceği inancımızı tekrarlıyoruz.

Bildiğiniz gibi Tünelcilik Derneği olarak “zor şartlarda TBM 
Tünelciliği ” adlı uluslararası sempozyumun ikincisini 16- 18 
Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağız. Bugüne 
kadar 60’dan fazla bildiri özeti aldık. Tüm uluslararası 
zorluklara rağmen Sektörün ve Ülkemizin menfaatleri göz 
önüne alınarak toplantının verilen tarihlerde yapılmasına 
karar verdik. Ülkemiz ve Tünelcilik Sektörü menfaatleri için 
lütfen bizi destekleyin.

Tünelcilik Derneği adına hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

dear readers 
the night of July 15th has seen an attempt of coup to 
the unity of our country and democracy. as it is also well 
known, a group of soldiers affiliated with Gulenist terror 
organization (Feto) attempted a coup against the turkish 
government and the turkish nation. the turkish government 
with initiation of our President achieved a perfect success in 
suppressing the coup and forced the attempt to fail within 
22 hours.

We extend our condolences to the families of those who were 
killed and we would like the injured one get well soon. We 
would like to thank to the members of turkish armed and 
police forces, as well as the general public, for not allowing 
the coup to be succeeded.

as the representatives of turkish tunnelling Society, we 
do not recognize any will other than that of the nation 
and we are aware of the fact that the consolidation of our 
democracy and improvement of our economy would only 
be possible with a civil government and we also know that 
the interventions of non-democratic powers will cause an 
unrepairable damage to our economy and spoil all our 
achievements.

as you follow from our web page turkish tunnelling Society 
is organizing “the 2nd International Conference on tbM digs 
in difficult Ground Conditions”, on the 16-18th november 
2016, in Istanbul. We have already received more than sixty 
abstracts. although we have seen some negative initiations 
from abroad we decided to continue our organization to 
support the good willingness of the turkish Government and 
turkish tunnelling Sector. Please support our event 
 
on the name of turkish tunnelling Society please accept my 
sincere regards.  
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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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“ZEUGMA” SESSİZ SEDASIZ 
SON DÜZLÜĞE GİRDİ 

TBM named “Zeugma” started to work on 24th 
December, 2014 and as of 25th July 2016 4574 
meters excavation has been done. Tunnel length 
will be 5450 meters and Belpinar Tunnel will be in 
use for irrigation works. 

“Zeugma” is Quietly Finishing her Job
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Devlet Su İşleri 20. Bölge (Kahramanmaraş)  sınırları içerisindeki 
Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı kapsamında bulunan 
ve kanal güzergahında Km:65+098 – 70+548 (5.450 m) arasında 

yer alan 2 nolu tünelin (Belpınar Tüneli) yapımında çalışan “Zeugma” isimli 
tünel açma makinesi son düzlüğe girdi. 24 Aralık 2014 tarihinde kazı 
çalışmalarına başlanan tünelde 25 Temmuz 2016 tarihi itibari ile 4.574 
m’ye ulaşıldı.

Projenin Yeri

Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı projesi Türkiye’nin güneyinde 
37º05’ ve 38º00’ kuzey enlemleri ile 36º15’ doğu boylamları arasında 
bulunuyor. Proje alanı; kuzeyde Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Kılılı 
Beldesi ve Aksu Çayı’ndan başlamakta, güneyde Gaziantep ili Nurdağı ve 
Islahiye ilçelerinden geçerek Tahtaköprü Barajı’na kadar uzanmaktadır. Proje 
alanını Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri arazileri oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla proje alanı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere 
iki ayrı bölgenin sınırları içerisinde yer almaktadır.

Projenin Amacı

Kılavuzlu Projesi’nin tamamlanması ile Kahramanmaraş (270.950 dekar), 
Gaziantep ve Hatay illerinde toplam 1 milyon 76 bin 500 dekar zirai arazinin 
sulanması sağlanacak olup 72 bin dekar arazide taşkınlardan korunacaktır.

Ana İletim Kanalı; inşaatı devam etmekte olan “Kılavuzlu Sulaması I. Kısım 
İnşaatı”  muhtevasında olan KS Ana Kanalı bitiminden (Aksu çayı geçişinden) 
başlamakta olup Aksu Çayı Sifon Giriş Rakortman Yapısı esas alınarak 
proje başlangıç debisi Q=80 m³/s başlangıç kilometresi Km: 37+769,07 
olarak belirlenmiştir. Ana İletim Kanalı beton kaplama trapez kesitli olarak 
projelendirilmiştir. Kaplamalı kanal Km:84+600,00 de sonlanmaktadır. 
Gelinen gün itibari ile proje fiziksel ilerlemesi %52,82’dir ve 25 milyon m³ 
kazının %56’sı tamamlanmış durumdadır.

Belpınar Tüneli (Tünel-2)

Ana İletim Kanalı’nın bazı bölümleri topografik zorunluluklar nedeniyle 2 
adet tünel ile geçilmektedir. Birinci tünel; uzunluğu kısa olduğundan at 
nalı olarak konvansiyonel şekilde D=7,00 m çapında inşa edilmiştir. İkinci 
tünel olan Belpınar Tüneli ise D=6,00 m çapında Tünel Açma Makinası ile 
açılmaktadır.

a. Tünel Jeolojisi

Tünel jeolojik raporuna göre tünel kazısının tamamı ultrabazik karakterli 
kayaçlardan peridotit ve serpantinitler içerisinde yapılmaktadır. TBM giriş 
ağzından itibaren Km:70+548-67+098 arası(L=3.450 m)  genelde sağlam, 
az parçalı özellik göstermekte, Km:67+098-65+098 arası kısım (L=2.000 m) 
ise tamamen parçalı, çok kırıklı, dağılgan, yer yer altere kaya kitlesine sahip 
zayıf-çok zayıf kaya özelliği göstermektedir.

b. TBM Tipi Seçimi

Tünel-2, membasındaki Sağlık Ovası ile mansabındaki Emen Ovası arasındaki 
iletimi sağlayacak olan yapıdır. Projenin tamamlanması ile birlikte ana 
kanal güzergahındaki iletimi sağlayacaktır. Ancak proje tamamlanmasa 
dahi Tünel’-2’nin tamamlanmasıyla Sağlık Ovası’nda biriken sular Tünel-
2’den tahliye edilerek Emen Ovası’nda mevcut olan ve sonradan açılacak 
kanallarla proje sonuna, oradan da Tahta Köprü Barajı’na iletilebilecektir. 
Bu sebeplerle Tünel-2’nin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması 
gerekmektedir. 

Başlangıçta TBM tipi olarak diğer TBM tiplerine göre daha hızlı olan çift 
kalkanlı tünel açma makinesi tipi üzerine planlamalar yapılmıştır. Ancak 
jeolojik rapora göre tünel kazısının tamamı ultrabazik karakterli kayaçlardan 
peridotit ve serpantinler içerisinde (Ofiyolit) yapılmaktadır. Tünel çıkış 
ağzından itibaren ilk 2 km, tamamen parçalı, çok kırıklı, dağılgan, yer yer 
altere kaya kalitesine sahip çok zayıf-zayıf kaya özelliği göstermektedir. 
Sonraki 3,5 km ise genelde sağlam, az parçalı özellik göstermektedir. 
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Bu durumda kaya kütlesi kalitesi tanımına göre, 0+000 km - 2+000 km 
arasında ilave destek olmadan tünel yüzünün sağlam olması olası değildir. 
Bloklu kaya kütlesi nedeniyle kama şeklindeki kaya bloklarının lokal 
olarak kesici kafaya doğru hareketi olasıdır. Çift kalkanlı kaya tipi TBM 
kullanılırken kazı desteksiz tünel aynasında yapılacağından, kesici kafa 
torkunun artması ile birlikte penetrasyonun düşeceği ve buna bağlı olarak 
da TBM ilerleme hızının düşeceği öngörülmüştür. Böylece çift kalkanlı 
kaya tipi makine seçiminden vazgeçilerek kazı sırasında yukarıda belirtilen 
risklerden doğacak olumsuzlukları en aza indireceği düşünülerek EPB (pasa 
basınçlı)  tipi TBM seçimi üzerinde karar kılınmştır. 

Seçilen makineye ait teknik veriler aşağıda belirtilmiştir.

TBM’in Özellikleri

Markası : Herrentknecht

Tipi     : EPB (Pasa basınçlı kalkanlı makina)

Toplam Gücü : 3.137 Kw

Uzunluğu   : 105 m

Toplam Ağırlık : 550 ton

Kazı Çapı : 6.820 mm

Tünel Net Çapı : 6.000 mm

Segment Kalınlığı : 250 mm

Segment Boyu : 1.400 mm

Yapılan çalışmalarda yer yer kazı aynasından gelen ani ve aşırı yeraltı suları 
imalat hızına etki eden en önemli faktör olmuştur. Ani ve yoğun su gelişlerinin 
yaşandığı durumlarda kesici kafa ve ön kalkan üzerinde bulunan EPB basınç 

sensörlerinden okunan değerlerin 4,1 bar’a kadar yükselmekte olduğu 
görülmüştür. Bu zemin koşullarında ilerleme hızının ortalama 12 mm/dak 
düştüğü ve 1 kazı süresinin yaklaşık 2 saati bulduğu görülmüştür.  Ayrıca zemin 
yapısının sürekli değişmesi ve ayna geometrisi içindeki heterojen kaya yapısı 
kesici disklerin efektif çalışmasını olumsuz etkilemektedir. Diskler üzerinde 
bulunan kesicilerin sık aralıklarla kırılması ve aşınması nedeniyle disklerin sık 
değiştirilmesi ile imalat hızı doğrudan etkilenmektedir. Gelinen gün itibari ile 
yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde TBM tipi seçiminin önemi ve makine 
seçiminde verilen kararın ne kadar isabetli olduğu görülmüştür.

Ana İsale Kanalı Özellikleri

Ana İsale Kanalı’ndan sulanacak pompajlı sulamalar için 3 yerden sağlı, 
sollu pompa istasyonları ile su basılacaktır. Pompa istasyonları ile bunların 
yaklaşım ve kanal ayırım yapıları daha sonra sulama şebekeleri ile birlikte 
inşa edilecek olup bu iş kapsamında değildir.

Ayrıca, kış aylarında Sağlık Ovası’nda oluşacak göl sularının, ovada tarım 
yapılmasını sağlayacak zamanda boşaltılması için maksimum 50 m³/s 
kapasitede, (Km: 59+224.43) “Göl Boşaltım Yapısı” teşkil edilerek boşalım 
sağlanacak ve kış suları mevcut Tahtaköprü Barajı’na aktarılacaktır.

Ana İsale Kanalı Km: 50+600.00–50+685.40 ile Km:63+528.00–63+613.40 
arasında üst havzası çok büyük olan iki adet yan dereyi alttan Galeri ile 
geçmektedir. Söz konusu galerilerin çapları D= 7,00 m dir.

Ana İsale Kanalı’nın son bölümü mevcut Tahtaköprü Barajı’na mansaplanan 
yandere ve mevcut Emen Tahliye Kanalı’na boşalmaktadır. Ancak, isale 
kanalı bu bölümde derin yarmada olduğundan, mevcut yatakta kaplamalı 
kanal sonu olan Km: 84+600.00’den sonra Km: 86+332.59’a kadar yatak 
taraması yapılarak mansap boşaltım koşulları sağlanacaktır. 

Ana İletim Kanalı Üzerindeki Sanat Yapıları:

1 adet Betonarme Sifon (Tamamlandı.)
2 adet Galeri (1’i tamamlandı)
2 adet Tünel (NATM Tüneli Tamamlandı.)
8 adet Yol Geçişi 
2 adet ÜSG
3 adet ÇEK 
10 adet Rampa
16 adet Yamaç Su Alma Yapısı
1 adet Göl Boşaltım Yapısı
2 adet Yatay Sondaj (demiryolu ve karayolu geçişleri için)
1 Adet Doğalgaz Boru Hattı Geçişi
1 Adet Petrol Boru Hattı Geçişi 
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Dubai Yollar ve Ulaşım Müdürlüğü, 2,88 milyar Dolar bütçeli 2020 
Metro Uzatma Hattı Projesi ihalesini Fransız Alstom tarafından 
yönetilen Expolink konsorsiyumuna verdiğini duyurdu. 

Grup aynı zamanda İspanyol Acciona ve Türk Gülermak firmalarını 
da içermekte ve 15 km uzunluğundaki Nakheel limanı ile kırmızı 
hat üzerindeki Tower istasyonunu birbirine bağlayacak, Expo 2020 
bölgesinde tamamlanacak projenin 2016 sonu itibarı ile başlaması 
beklenmektedir. Proje güzergâhı üzerinde Discovery Gardens, Furjan, 
Jumeirah Golf Estates ve  Dubai Investment Park yer almaktadır. 

RTA Genel Direktörü Matar Al Tayer “2020 rotası projesini üstlenecek 
konsorsiyumu belirlemek için uluslararası bir ihale düzenlenmiş ve 

Dünya’da metro sistemleri alanında uzman olan 10 konsorsiyum 
arasından en başarılı olan seçilmiştir” sözlerini dile getirdi. 

Rota 2020 projesi 11,8 km boyunca viyadük üzerinde gidecek ve 
3,2 km’si yer altında yer alacaktır. Toplamda 7 istasyon yer alacak 
ve bunların üç tanesi viyadük üzerinde ve iki tanesi yeraltında inşa 
edilecektir. Deneme sürüşleri 2019 sonu ile başlayacak ve Expo 2020 
ekim ayında başlamadan 5 ay önce bu proje hizmete alınacaktır. 

2019 yılında hizmete alınması beklenen projede erteleme yapılmış 
olup, RTA, geçen sene projenin inşaat çalışmalarının 2016 başlarında 
başlaması beklenmekteydi. Expo seferleri 15 tren ile gerçekleştirilecek 
ve var olan metro hatları için 35 adet ek tren sipariş edilecektir. 

RTA, ihalenin tamamlanmasının ardından Ocak ayı itibarı ile banka 
ve kredi kurumları ile 2 milyar dolardan fazla bütçeli proje için 
görüşmeye başlamıştır. Organizasyon yetkilileri, maliyetin yüzde 
80’ine kadar bütçeli bir teklif yapmak üzere yüklenici firmaları davet 
etmiştir. 

Dubai Expo 2020 kapsamında toplamda altyapı projelerine yaklaşık 
olarak 8 milyar dolar harcamayı planlamaktadır. Projeler içerisinde 
oteller, yeni metro hatları ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. 

Birleşik Arap Emirlikleri’ne dahil olan ülkeler haricinde Dubai yeni 
bir yasa tasarısı ile devlet projelerinde özel sektör üzerinden bütçe 
arayışını yasallaştırmıştır. Bu sayede, altyapı projelerinin bütçe 
bulabilme olanağı sadece devlet tarafından karşılandığı duruma göre 
oldukça artmıştır. 

18 Haber - News

Temmuz - Ağustos 2016 .  www.tunelder.org.tr

DUBAİ YOLLAR VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ 2020 METRO UZATMA 
HATTI SÖZLEŞMESİNİ 2,9 MİLYAR DOLARA İMZALADI

Dubai’s Roads and Transport authority has awarded a 
Dhs 10.6bn ($2.88bn) contract for the emirate’s Route 
2020 metro expansion to the Expolink Consortium 
led by France’s Alstom. The group, which also includes 
Spain’s Acciona and Turkey’s Gulermak, will begin 
construction of the 15km route linking the Nakheel 
Harbour and Tower station on the metro’s Red Line to 
the Expo 2020 site by the end of 2016.

Dubai’s RTa awaRDs $2.9bn RouTe 
2020 MeTRo expansion ConTRaCT
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Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı Temel Atma Töreni; 
Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla atıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı Temel 
Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, en geç 2018 yılının sonunda Bakırköy 
İDO İskelesi’nden yeraltından 9 kilometrelik metro ile 10 dakikada 
Kirazlı’ya gelinebileceğini belirtti.

Osmanlı’nın planladığı Marmaray’ı gerçeğe dönüştürdüklerini ve 
Marmaray’dan bugüne kadar 142 milyon yolcunun geçtiğini, Marmaray’ın 
hemen yanına şimdi arabalar için bir tünel yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, 
Avrasya Tüneli’nin 20 Aralık’ta açılışını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Binali Yıldırım, İstanbul’un dünyanın en güzel şehri olduğunu, belediye 
başkanı Kadir Topbaş’ın da İstanbullulara çok güzel hizmetler sunduğunun 

altını çizerek, metro, metrobüs, tünel çalışmalarını örnek gösterdi. Şehrin 
sokaklarına, ana caddelerine bakılınca her tarafın yemyeşil ve çiçeklerle 
bezendiğini, bunun dünyanın hiçbir yerinde olmadığını vurgulayan Yıldırım, 
temeli atılan metronun kent için ne ilk ne de son olacağını, bir yandan 
raylı sistemlerin tamamlanacağını, diğer yandan akıllı ulaşım sistemlerinin 
daha fazla devreye gireceğini söyledi. 

Başkan Topbaş: “2019’da raylı sistemde 400 kilometreyi geçeceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise, bugün itibarıyla 
İstanbul’a 146 kilometre raylı sistem hizmet verdiğini belirterek, 76 
kilometre metro inşaatının devam ettiğini ve toplam 102 kilometrelik 8 
ayrı hat ihale aşamasına geldiğini açıkladı. 

“Arzumuz; 2019’a vardığımızda raylı sistemde 400 kilometreyi geçmek” 
diyen Kadir Topbaş, bütün dünya kentlerinin ulaşımla ilgili mücadele 
ettiğine dikkat çekti ve “Her yere metro” diyerek İstanbul’daki raylı sitsem 
ağlarını 45,1 kilometreden 146 kilometreye çıkardıklarını söyledi. 

En fazla yarım saat yürüme mesafesinde metro istasyonlarının olduğu bir 
kent ortaya çıkarmak istediklerini dile getiren Topbaş, “Halen 76 kilometre 
metro inşaatı devam ediyor. 8 ayrı hatta ihale aşamasına gelindi. Arzumuz; 
2019’a vardığımızda 400 kilometreyi geçmek. Nihai olarak İstanbul’daki 
raylı sistemler toplamının uzunluk olarak 999 kilometreye varacak. 
Böylelikle İstanbul dünyanın en uzun raylı sistemine sahip kentlerinden 
birisi olacak.

Törende konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma 
Bakanı Ahmet Arslan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ile diğer protokol üyeleri butona basarak Bakırköy-Bahçelievler-
Kirazlı Metro Hattı’nın temelini attı. 
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BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI 
METROSU’NUN TEMELİ ATILDI

Prime Minister Binali Yildirim, Transportation 
Minister Ahmet Arslan and Istanbul Mayor Kadir 
Topbaş were at ground breaking ceremony. After the 
the completion of metro line citizens can reach to 
Kirazli in 10 minutes from Bakirkoy İDO pier by 9 
km long underground railways.

Ground BreakinG Ceremony of 
Bakirkoy-BahCelievler-kirazli 
metro line was done
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V iktoria isimli TBM Çek Cumhuriyeti’nin Pilsen şehrine yakın bir 
bölgede bulunan Doubravka girişinde kazı çalışmalarını tamamladı. 
Bu sayede Ejpovice Tüneli güney tüp çalışmaları tamamlanmış oldu. 

Düzenlenen törene raylı sistem yetkilileri, ulaşım altyapı bütçelendirme 
birimi, yükleniciler Metrostav ve Subterra çalışanları ile inşaat işlerinde yer 
alan diğer birimler yer aldılar. 1 yıldan fazla süren ve yeraltı çalışmalarının 
yarısının tamamladığı bu törende Victoria yeniden ışığı gördü.

Raylı Sistem Birimi yöneticisi Pavel Surý ; “ Ejpovice Tüneli Rokycany-
Pilsen demiryolu için ana bir birim oluşturmakta ve ayrıca Avrupa ulaşım 
ağı içerisinde bir koridor oluşturup, Prag şehrini Pilsen ve Cheb şehirleri 
ile bağlayacaktır. Ayrıca Çek ve Almanya sınırları arasındaki bağlantıyı da 
güçlendirecektir. Bu tünel sayesinde var olan demiryolu 6 km kısalacak” 
sözlerini dile getirdi. İnşaat çalışmaları tamamlandığında Çek başkentinden 
Pilsen şehrine seyahat süresi 1 saatten daha az bir süreye inecek. Şu an ise 
bu süre 1 saat 35 dakika. Işığı gören makine olan Viktoria, Tonda ve Adela 
isimli diğer TBM’lerin genç kız kardeşi olarak adlandırılıyor. Diğer iki tünel 
açma makinası ise Prag Metrosu A Hattı kazısını gerçekleştirdiler. 

Herrenknecht’in  Schwanau tesislerinde üretilen Victoria 1.800 ton 
ağırlığında ve 115 metre boyunda olup, 10 metre çapında kesici kafaya 

sahip. Makinanın ağır parçaları çevre dostu bir şekilde deniz yoluyla şantiye 
alanına gönderilmişti. Ejpovice şantiyesinde gerçekleştiren bu proje en 
modern tünelcilik faaliyetlerinden biridir. En önemli avantajı ise hızlı ve 
güvenli bir çalışma ortamı sunabilmesidir. Dünya geneleinde tünellerin 
TBM ile açılma oranı %80’e ulaşmış durumda. 

Metrostav firmasının üretim ve teknoloji direktörü Ivan Hrdina; “Homolka 
ve Chlum tepeleri arasında beklenmeyen jeolojik koşullardan meydana 
gelen kaya formasyonları ve yüksek derecede su girişinin meydana getirdiği 
aksaklıklara rağmen bu noktaya varmış olmaktan oldukça gururluyuz. Şu an 
Viktoria’nın söküm işlemleri başlayacak ve Kyšice şantiyesine gönderilecek. 
Ardından ikinci tüp kazısına başlayacak” sözlerini dile getirdi. 

Viktoria çevrilebilir bir tünel açma makinası olup, birkaç modda çalışabilme 
imkanı sunmaktadır. Bu sayede hem yumuşak zeminde hem de sert kayada 
çalışabilmektedir. Tünelcilik faaliyetleri sırasında elde edilen maksimum 
günlük performans değeri 32 metredir. Makina aynı zamanda 7+1 segment 
sistemi ile betonarme kaplama işini de yürütmektedir. Her bir segment halkası 
2 metre genişliğinde ve 0,4 metre kalınlığındadır. Segmentlerin üretimi 
şantiye alanına yaklaşık 2 km uzakta bulunan Dýšina’da gerçekleştirildi. Her 
bir tüp için 2000’den fazla segment halkasının oluşturulması planlanmış. 
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VIKTORIA 500 GÜN SONRA IŞIĞI GÖRDÜ

A bore-through the ceremony, during which the Viktoria tunnel boring machine made its way through a portal located in close 
proximity to Pilsen’s borough of Doubravka, has marked the completion of the southern tube of the Ejpovice Tunnel. The event 
was attended by officials representing the Railway Infrastructure Administration, State Fund for Transport Infrastructure, the 
contractors – Metrostav and Subterra, other organizations that took part in the construction process, and guests. Following 
more than a year and a half of underground work, Viktoria will now see the light of the world for a short time.

After 500 DAys AnD 4 kilometers of tunneling, the ViktoriA tBm sees the light  
of the WorlD AgAin
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Ahmet Arslan, Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communications announced that the tunnel will open to the 
public in December which linking Asia and Europe 5th time 
after the 3rd bridge and Marmaray. 40 million car are expected 
to use the tunnel per year. Passing fee will be 5 USD + VAT.

New 140 km long double road construction continues 
between  Nallihan and Ankara. Nallihan Mayor Ismail Ontas 
informed the public that a tunnel will be built  in bird 
paradise area not to scare the birds away

Eurasia TunnEl will bE OpEn TO 
ThE public in DEcEmbEr

TunnEl fOr birDs

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Asya 
ve Avrupa kıtalarını 3 boğaz köprüsü ve Marmaray’ın ardından 
5’inci kez birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli Projesi’nin hizmete 

gireceği tarihi, Aralık ayı olarak açıkladı. Tünelden yılda 40 milyon aracın 
geçmesi öngörülüyor. Tünelden geçiş ücreti ise 5 dolar + KDV olacak.

Asya ve Avrupa’yı deniz tabanı altından birbirine bağlayacak Avrasya 
Tüneli projesinin Haydarpaşa’daki şantiyesini ziyaret eden Bakan Arslan, 
basın mensupları ile birlikte tüneldeki son durumu inceledi. Çift katlı 
tünelin içinde bir süre yürüyen daha sonra da araçla hareket eden heyet, 
deniz yüzeyinin 106 metre altında yetkililerden bilgi aldı.

7,5 Büyüklüğündeki depremden daha fazlasına göre tasarlandı

Bakan Arslan, tünelin içinde bulunan “sismik conta” sistemini de 
yerinde inceledi. Tünelde iki noktada bulunan “sismik conta”, olası bir 
deprem anında tünelin esnekliğini sağlayacak. Basın mensuplarını 
konu hakkında bilgilendiren Bakan Arslan “Depremin tünel üzerindeki 
yükünü hafifletecek, yatay yönde 5 cm, dikey yönde 7 cm elastikiyet 
kazandıracak bir sistem” dedi. Arslan bu sistemin, İstanbul’da beklenen 

Nallıhan ilçesi ile Ankara arasında 140 kilometrelik duble yol 

çalışmaları devam ediyor. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 

yolun kuş cennetinden geçen noktaya, kuşları ürkütmemek için tünel 

yapılacağını bildirdi. Haziran ayının ilk haftasında kuş cennetinde foto safari 

7,5 büyüklüğündeki bir depremden daha büyük ölçekli bir depreme bile 
dayanma gücü sağlayacağını ifade etti.

Yılda 40milyon aracın geçmesi öngörülüyor

Bugün itibarıyla tünelin yüzde 82’sinin tamamlandığını ifade eden Arslan, 
“Hedefimiz bu yılın sonunda tüneli İstanbul’un hizmetine sunmaktır. Avrasya 
Tüneli’ni inşallah Aralık ayı içerisinde açmış olacağız” dedi. Arslan, tünelden 
günde 120 bin, yılda ise 40 milyon aracın geçmesini öngördüklerini, geçiş 
ücretinin ise 5 dolar + KDV şeklinde düzenleneceğini açıkladı.

Tünelin Teknik Özellikleri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü (AYGM) tarafından Kazlıçeşme-Göztepe hattında Yap-İşlet-Devret 
(YİD) modeliyle ihale edilen projenin uzunluğu 14.6 km. Bu mesafenin 
5.5 km’lik kısmını tünel oluşturuyor. Bu tünel kısmının da 3.4 km ise 
denizin altında. Avrasya Tüneli ile İstanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu 
Kazlıçeşme-Göztepe güzergâhında yolculuk süresinin 100 dakikadan 15 
dakikaya kadar inmesi bekleniyor. Bir katı gidiş bir katı geliş olmak üzere 2 
katlı olarak inşa edilen tünel 2’şer şeritten oluşacak. Avrasya tünelinin Asya 
girişi Harem’de, Avrupa yakası girişi ise Çatladıkapı’da yer alacak. Tünelde 
sadece minibüs ve otomobillerin kullanımına izin verilecek. Araçlar OGS ve 
HGS sistemleriyle ödeme yapabilecek iken araç içindeki yolcular için ayrıca 
ödeme yapılmayacak. 

düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Öntaş, alanda 200 tür kuşun 
yaşadığını söyledi. Nallıhan Kuş Cennetinin kuşlar için önemli bir sulak ve 
üreme alanı olduğunu ifade eden Öntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Duble yolun, Davutoğlan Mahallesi çıkışından başlamak üzere, kuş cenneti 
alanında kalan bölümünden, yolun iki tünel ve 2 köprü inşa edilerek 
geçilecek. Şimdiki mevcut köprüyü kullanmayacağız. Yeni alan ve tüneller 
tamamlandığında eski köprü, kuş cenneti seyirlik alanı olacak. Kuş cenneti 
hassasiyeti için tüm yetkililere, Karayolları Genel Müdürlüğüne ve 4. Bölge 
Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum.” 

AVRASYA TÜNELİ ARALIK AYINDA AÇILIYOR

KUŞLAR İÇİN TÜNEL YAPILACAK
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The excavation work for Turkey’s longest railway tunnel 
between Bahce, Osmaniye and Nurdagi, near Gaziantep 
province has been accelerated with the new TBM’s help. 
Double tube tunnel will be 10200 meters long.

Karahan Tunnel linking 12 cities in East Anatolia to West 
is in use before eid al-fitr. Tunnel is on Malatya – Darende 
highway is designed as two tubes and 1600 meters long.

Excavation Works has bEEn 
accElEratEd in turkEy’s longEst 
railWay tunnEl

tunnEl linking East to 12 citiEs 
opEn to thE public

O smaniye’nin Bahçe ile Gaziantep’in Nurdağı ilçelerini bağlayacak 
ve her biri 10.200 metrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun 
demiryolu çift tüp geçidi olacak projede çalışmalar tünel açma 

makinesinin devreye girmesiyle hızlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yaptırılan 
Adana-Gaziantep-Malatya konvansiyonel hattı Bahçe-Nurdağ Varyantı 
ve Demiryolu Tünel Geçişi Projesi tamamlandığında mevcut demiryolu 
17 kilometre kısalacak. Yüklenici firmanın şantiye şefi Hasan Çatlakkaya, 
yaptığı açıklamada, her birinin uzunluğu 10.200 metre ve 8 metre 
çapındaki tünellerden 1’incisinde 590, 2’ncisinde ise 560 metre ilerleme 
sağlandığını söyledi.

Şubat ayında faaliyete giren tünel açma makinesinin çalışmaya 
başlamasıyla tünellerde ilerlemenin hızlanacağını ve toplam 20.400 
metre tünel kazılacağını belirten Çatlakkaya, “Tünel açma makinesi 1. 
tünelde daha önceden kazılan alanların tamamına segment döşeme işini 
tamamlayarak kazma çalışmalarına başladı. Makinenin özelliği gereği 

Doğu Anadolu’daki 12 ili batıya bağlayacak Karahan Tüneli, Ramazan 
Bayramı öncesi trafiğin rahatlatılması adına 3 bakanın katılımıyla 
ulaşıma açıldı. Malatya-Darende karayolu üzerindeki Karahan Tüneli 

çift tüplü olarak 1.600 metre uzunluğunda inşa edildi. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın sürücü koltuğuna oturduğu araçla 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz trafiğe açılan tünelden geçtiler.

Tünelin trafiğe açılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1.600 metrelik Karahan Tüneli’nin 7 

hem kazı yapıyor hem de kazılan yüzeye segment betonlarını döşüyor. 
560 metresi klasik yöntemle kazılan 2. tünelde ise 7,5 metre segment 
döşeme işi tamamlandı. Tünel açma makinesiyle günde ortalama 10 
metre ilerleme sağlamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin en zorlu geçitlerinden Bahçe ile Nurdağı ilçeleri arasındaki 
bölgenin coğrafi ve jeolojik açıdan Türkiye’nin en zorlu kesimleri arasında 
yer aldığını aktaran Çatlakkaya, “Tünel tamamlandığında Çukurova ile 
Güneydoğu Anadolu Bölgesini birbirine bağlayacak. Bölgeden demiryolu, 
karayolu, otoyol ve petrol boru hatları geçiyor, yerleşim ve sanayi tesisleri 
iç içe bulunuyor. Doğu Anadolu fay zonu da buradan geçiyor. Bu şartları 
göz önüne alındığında güzergahın oldukça zorlu olduğunu görüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Toplam 193 milyon 253 bin liraya mal olması beklenen projenin 2018 
Aralık ayında tamamlanması planlanıyor. 24 saat çalışmaların devam 
ettiği tünel inşaatında 20’si teknik personel 200 işçi çalışıyor. 

kilometrelik yan bağlantı yolları ile bugünden itibaren araç trafiğine 
açıldığını söyledi. Bölgede kış şartlarında kapanan yolları bu şekilde aşmış 
olacaklarını ifade eden Arslan, “Ancak bugün yaptığımız, Karahan Tüneli’ni 
bayram öncesi insanlarımız daha rahat seyahat edebilsinler diye hizmete 
açıyoruz. Sayın Başbakan ile birlikte daha sonra resmi açılışı yapılacaktır. 
İnsanların bayram öncesi rahatını düşünerek resmi açılışı sonraya bıraktık” 
diye konuştu. Tünelin yan bağlantı yolları ile birlikte 214 milyon TL’ye mal 
olduğunu ifade eden Bakan Arslan, Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.

Sivas’a da Müjde

Bir hafta sonra Malatya-Sivas karayolunda bulunan Çebiş Tüneli’nin de 
bayram öncesi ulaşıma açılacağını belirten Bakan Arslan, “Malatya etrafındaki 
şehirlere daha hızlı bağlantı kurulması adına adeta tüneller şehri oluyor. Bu 
yatırımlarımızın devamı da gelecek diyoruz” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE’NİN EN UZUN DEMİRYOLU TÜNELİ’NDE 
ÇALIŞMALAR HIZLANDI

DOĞU’YU 12 İLE BAĞLAYACAK TÜNEL AÇILDI
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8 Haziran 2016 tarihinde, karmaşık zemin için üretilen 6,4 metre çapında 
iki adet pasa basınçlı tünel açma makinasından biri, Namma Metrosu’nda 
kazı çalışmalarını tamamladı. Mart 2015 tarihinde kazı çalışmalarına 

başlayan Kaveri isimli TBM, Chickpet ile Majestik istasyonları arasında 
bulunan 750 metre uzunluğundaki zorlu tünelcilik çalışmasını tamamladı. 
Krishna isimli diğer TBM’in ise önümüzdeki iki ay içerisinde kazı çalışmalarını 
tamamlaması öngörülüyor. 

Şubat 2015 tarihinde Robbins firması, Hindistan Ofisi ile birlikte Bangalore 
Metro Limited (BMRC) tarafından müteahhite ait olan 2 adet pasa basınçlı 
makinanın kullanımı ve bakım işleri için görevlendirilmişti. Makinalar düşük 
performans değerleri, yüklenicinin finansal sorunları ve orijinal üreticinin 
düşük ilgisinden dolayı beklenen performansı gösteremiyordu. Bangalore 
Kuzey-Güney Metro Hattı Faz 1’deki tüneller kritik bir bölgede olduğundan 
işveren, Robbins firmasından bu projeyi üstlenmesini istedi. Robbins ve 
Robbins Hindistan Ofisi tarafından oluşturulan 70 kişilik saha ekibi tarafından 
makinaların gerekli bakımı ve revizyonları hem yeraltında hem de yeniden 

kazı öncesinde Chikpet İstasyonu’nda gerçekleştirdi. İlave olarak, Robbins 
ekibi TBM kazı çalışmalarını, segment kaplamalarını, pasa atım işlerini ve 
enjeksiyon çalışmalarını her iki makina için yakından takip etti. 

Robbins Hindistan Ofisi Proje Müdürü Jim Clark; “İşveren BMRC’yi desteklemek 
üzere bu projenin bir parçası olmak benim için çok gurur verici olmakla 
birlikte projeyi tekrar belirlenen zaman aralığına getirmiş bulunmaktayız. Aynı 
zamanda Robbins firmasının Hindistan’da ilk defa bu boyutta bir projeye imza 
attığını belirtmeliyim. Proje süresince karşılaştığımız en büyük problemlerden 
biri ise basınçlı hava ile kesici kafa ile aynada kazılar yapılırken aynanın alt 
yarısında farklı ayrışma derecelerine sahip granit bulunurken, üst yarısında 
ise konsolide olmamış gevşek bir zemin ortamı yer almasıydı” sözlerini dile 
getirdi. 

Clark sözlerine şu şekilde devam etti; “Bazı durumlarda, başınçlı hava pek çok 
kez yeryüzüne doğru sızıntı olmasını sağladı ve bu da ekipleri zor durumda 
bıraktı. Bunun sonucunda kesici kafanın durdurulması gerekti. Bu problemin 
çözümü için pasa odasından aynaya zayıf bir enjeksiyon karışımı uygulaması 
yapıldı. Bu zayıf enjeksiyon karışımı sayesinde ayna yeterli şekilde stabilize 
hale getirildi ve kesicikafa çalışmaları tamamlanabildi”. 

Robbins ekibi tünelcilik çalışmalarını zaman kaybetmemek adına istasyon 
kazıları ile eşzamanlı sürdürdü. Projenin en zorlu bölümü ise güzergâh 
üzerinde çok düşük bir örtü tabakasının olduğu, konsolide olmuş zemine sahip 
ve keşfedilen kaçak su kuyularının olduğu bir bölgede gerçekleşti. Buna ilave 
olarak, tünelin büyük bir kısmı şuan için standat dışı olarak kabuledeceğimiz 
temellere sahip binaların altından geçti. Namma Metrosu tünellerinin Faz 
1’deki bu kısmı Chickpet İstasyonu’ndan Majestic İstasyonu’na doğru yol 
almaktadır. Krishna isimli TBM çalışmalarını tamamladığında Bangalre’nin 
kuzeyi ve güneyi birbirine bağlanmış olacak ve bu hat günlük ortalama 
40.000 kişiye hizmet verecek. Proje; Robbins Hindistan, ana yüklenici Coastal 
Project Limited ve işveren Bangalore Metro Raylı Sistemler tarafından 
ortaklaşa yürütülerek tamamlanmıştır. Kasım 2016 itibarı ile hattın hizmete 
açılması beklenmektedir. 
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ROBBINS BANGALORE’DE YENİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI 

On June 8, 2016, one of two 6.4 m (21.0 ft) diameter 
mixed-face EPB machines broke through at Namma 
Metro. After being launched in March 2015, the TBM 
named Kaveri made its way through its difficult 750 
meter (2,460 ft.) drive from Chickpet to Majestic. 
Sister machine Krishna, launched in December 2015 
is not far behind, and is expected to break through 
in approximately two months. 

Robbins Achieves AnotheR 
bReAkthRough in bAngAloRe
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Kaynak: www.www.poyry.com

Kaynak: www.sabah.com.tr

Kalehan Genç Enerji Üretim A.S. has awarded Pöyry 
the detailed design services assignment for the Lower 
Kaleköy Hydroelectric Power Plant and Dam in Turkey. The 
assignment includes the execution of the detail design 
for the civil engineering of the powerhouse, and structural 
reviews, including the roller-compacted concrete (RCC) dam, 
power intake and penstocks, piano-key weir spillway solution, 
diversion structures with two tunnels and bottom outlet.

A citizen reached to BIMER (Prime Ministry 
Communications Center) during Ferhat Tunnel 
construction and claimed that there is a treasure under 
Harsena Mountain in Amasya where love legend between 
Ferhat and Sirin took place.

Pöyry AwArded detAiled design 
services Assignment for HePP, turkey

treAsure clAims in ferHAt tunnel

Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş. Pöyry firmasını Aşağı Kaleköy 
Hidroelektrik Santrali ve Barajı için detaylı tasarım işlerinde 
görevlendirdi. İhale güç merkezinin inşaat mühendisliği tasarımını 

ve yapısal tahkiklerini, silindir ile sıkıştırılmış beton baraj, güç merkezi, 
cebri boru, dolu savak,  iki tünel ile saptırma yapıları ve alt bölgeyi 
içermektedir.
Dört adet proje Beyhan ve Kaleköy akarsuları üzerinde aynı özel yatırımcılar 
tarafından planlanmaktadır. Aşağı Kaleköy tesisinin kurulu gücü 500 MW 
olarak tasarlanacak ve yılda 1.200 GWh enerji üretecektir. Detaylı tasarım 

Ferhat ile Şirin Efsanesi’nin yaşandığı rivayet edilen Amasya’da 
Harşena Dağı altında kazı çalışmaları süren Ferhat Tüneli’nde hazine 
olduğu söylentilerinin peşinden bir vatandaş konuyu BİMER’e taşıdı.

Amasya Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve “Amasya’nın Çılgın 
Projesi” diye nitelendirilen tünelde “Hazineye ulaşmak isteyen belli güçler 
var” iddiasıyla şikayette bulunulduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını 
belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Vatandaşımızın biri 
BİMER üzerinden şikayette bulunuyor. Orada büyük bir hazinenin olduğunu, 
hazinenin çıkarılma esnasında tedbir alınması gerektiğini ve çok büyük 
bir hazine olduğunu anlatıyor. Kendince bu konunun uzmanı olduğunu 
iddia ediyor kişi. Dolayısıyla emniyete müracaat ediyor. Emniyette vali 
yardımcısının ismiyle Müze Müdürlüğü’ne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne 
tedbir alınması amacıyla yazı yazıyor, gönderiyor. Biz de aldık bunu. Tabi 
devletin çok komik şikayetlere bu kadar ciddi bir şekilde yaklaşmasını biraz 
yadırgadım” dedi.

Şikayet üzerine düzenlenen evrakı da sosyal paylaşım hesabından paylaşan 
Özdemir, Başbakan Binali Yıldırım’ın Amasya ziyaretinde kazısına start verilip 

konsorsiyum içerisinde bulunan Temelsu firması ile 2017 yılının sonuna 
kadar tamamlanacaktır. Pöyry Enerji Geliştirme Grubu Bölgesel Direktörü 
Ernst Zeller “Bu tarz bir projede yer almak bizim için çok gurur verici ve 
dünya’da en iyi 10 enerji üretimi mühendislik şirketleri arasında bulunan 
Pöyry ile sürdürülebilir hidroelektrik çözümleri sayesinde işverenlerin 
yatırımlarında daha çok gelir elde etmesini sağlamaktadır.

Proje için bütçe planlaması bu aşamada daha tamamlanmamıştır. 
Bütçe Enerji Geliştirme Grubu tarafından 2016 yılının ikinci yarısında 
tamamlanacaktır. 

yaklaşık 400 metreye ulaşan tüneldeki kazı çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından şehir trafiğini rahatlatacak asıl hazineye kavuşulacağını söyledi.

Şikayet sahibinin kimlik bilgilerinin gizliği tutulduğu evrakta “Benim 
arkeolojiye ilgim var. Bireysel araştırmalarım sonucu kaya mezarlar ve 
tapınaklar kral tanrılar için yapıldı. Aile mezarları şekiller ile ifade edilir. 
Mezarlara bakarken en soldaki mezar altında işaretler var. Polisevi arkası 
tünel yanında kaya mezar sırt altında tünel açılan yerde 5 tane kralın 
21 ailesinin mezarı var. Tünelde bu mezarın yanından geçiyor. Burada 
çok büyük bir hazine var. Bu konudan müze müdürünün bilgisi var. Daha 
önce konuşmuştum. Normalde burası sit alanı olduğu için kazı yapmak 
yasak ancak tünel açılıyor. Bu şekilde projeler ile bu hazineye ulaşmak 
isteyen belli güçler var. Burasının gözlem altında tutulmasını istiyorum. 
Bu hazineyi de birdenbire çıkaramazlar. Tünele yapacakları havalandırma 
ve tahliye bölümlerine yapacakları kulübeler vasıtasıyla tahliye edebilirler. 
Bu konu ile ilgili benimle irtibat kurmak isteyen emniyet görevlileri ile 
görüşebilirim sakınca yok” ifadeleri yer alıyor. 

PÖYRY TÜRKİYE’DE YAPILACAK OLAN HES İÇİN 
TASARIM İHALESİNİ KAZANDI 

FERHAT TÜNELİ’NDE HAZİNE VAR İDDİASI
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METRO TÜNEL HATTI YAKININDA BİNA YAPIMI 
RİSKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ÖZET
Karayolu ve metro tünellerine yakın alanlarda yapılacak kazılardan 
veya inşa edilecek binalardan tünellerin olumsuz etkilenmemesi 
için tünel çevresinde koruma bantları belirlenmektedir. Koruma 
bantlarında inşai faaliyet yapılmasına hatta sondajın koruma 
bandı içine girmesine izin verilmemektedir. 

Bu bildiride metro tünelleri civarında mevcut binaların yapımının 
yaratacağı olası riskler teknik açıdan değerlendirilmektedir. 
Mevcut metro tünellerine potansiyel etkisi olması beklenen bir 
yapı inşaasının olası etkileri hakkında yapılan değerlendirmeler 
vaka olarak verilmiştir. 

InvestIgatIon of BuIldIng ConstruCtIon rIsks 
around suBway tunnels 

T. Onargan

Dokuz Eylül ünivErsitEsi, 
MaDEn MühEnDisliği BölüMü, 
izMir

C.o. aksoy

Dokuz Eylül ünivErsitEsi, 
MaDEn MühEnDisliği BölüMü, 
izMir

K. KüçüK

Dokuz Eylül ünivErsitEsi, 
MaDEn MühEnDisliği BölüMü, 
izMir

aBstraCt
The excavations or construction of buildings in areas close 
to the highway and subway tunnels  determined protected 
bands for to be non-efected areas from construction and 
excavation works. There are not allowed to enter into the 
guard band for the construction of building and boring 
studies. 

In this study, risk assessment study was performed for driven 
subway tunnels effected around building construction works. 
Potential impact of the construction of a subway tunnels are 
expected to be available in a structure are given in cases of 
assessments made about the possible effects.

1 GİRİŞ

yoğun yerleşim bulunan şehirlerde yapıların altından geçirilen metro 
tünel hatlarında bir çok uygulamada binaların güvenliği ve mevcut 
tüneller yakınında yaşlanmış binaların yıkılıp yerine yeni binalarının 
yapımında tünellerin güvenliği söz konusu olmaktadır(Baxter, 1990; 
nye, 2005; rankin, 1988).  

izmir Metro sistemi, ulaşım master planı çerçevesinde toplam uzunluğu 
45 km'ye varacak olan ve Çiğli'de Buca'ya, Bornova'dan narlıdere'ye, 
izmir'in metropol bölgesinin tamamını kapsayacak yüksek kapasiteli 
bir sistem olarak planlanmıştır. Bu sistemin ana omurgasını oluşturan 
üçyol-halkapınar hattı, depo sahası-atölye ve Bornova kolunu içeren 1. 
aşama inşaatı yapı Merkezi-adtranz konsorsiyumu tarafından başarı 
ile tamamlanmıştır. konak, Çankaya ve Basmane istasyonları arasında, 
yoğun yapılaşma, ana trafik arterlerinin burada bulunması, su, pis su 
kanal hatları ve telefon hatları gibi altyapıların yüksek yer” değiştirme 
maliyetleri dolayısıyla bu bölümün tünelle geçilmesi tercih edilmiştir. 
ayrıca buranın tünelle geçilmesiyle güncel dolgu tabakası içerisinde 
bulunan arkeolojik kalıntılara zarar verilmesi de önlenmiştir. var olan 
jeolojik koşullar, güzergâh üzerinde ve civarında bulunan yapılaşma 
göz önüne alınarak yapılan fizibilite çalışması sonucu tünelin EPB 
(zemin basıncı dengeleme) türü, tam cephe kazı yapabilen tünel 
makinesi ile yapılmasının uygun olacağı sonucuna varıl ve tünel kazısı 
EPB tBM ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada Basmane istasyonu ile Çankaya istasyonu arasında yer 

alan konak ilçesi 75 Pafta, 954 ada, 17 no’lu parselde planlanmış olan 

inşaat işi(bina yapımı) ile ilgili mevcut metro tünellerine yapılacak inşaat 

işlerinin olası etkileri ve riskleri bakımından incelenmesi yapılmıştır.

2 İNCELEME ALANI LOKASYONU VE JEOLOJİK YAPI

2.1 İnceleme Alanı Lokasyonu

izmir hafif raylı sistem Projesi 1. aşama üçyol-Bornova Metro 

güzergâhında 15 metrelik güvenlik sınırı içerisinde kalan inşaat işi 

yapılacak alan 23M2d pafta, 954 ada, 17 no’lu parsele olup, söz konusu 

alan Çankaya istasyonu ile Basmane istasyonu arasında, güzergâhın 

3 + 000 km. sinde sol hata yakın konumda ve Gazi osman Paşa 

Bulvarı ve mevcut Metro hattına cepheli konumdadır(Şekil 1.). Şekil 

2. de incelenen parselin lokasyonunun uydu görüntüsü üzerindeki 

durumu, Şekil 3. de ise mevcut tüneller güzergâhına göre konumu 

verilmektedir. 

2.2 Jeolojik Yapı 

ümmühan ana tüneli güzergâhında tamamen ayrışmış andezit ürünü 

olan killer ve onun üzerinde genç yaşlı denizel çökeller bulunmaktadır. 

Denizel çökeller konak-Çankaya arasında daha çok killi silt boyutunda 

olup çapraz tabakalı olarak kum bantlarını kum ceplerini içermektedir. 

kum cepleri genelde su taşıyan özellik gösterdiğinden bu tip zeminde 
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Şekil 1. İncelenen parselin “Bornova-Üçyol Metro Hattı” üzerindeki konumu

kazı sırasında ani su gelirleri ve boşalmalarının yaşanması olasıdır. 
inceleme alanına en yakın önceki yıllarda açılmış sondaj logları 
tarafımızca incelenmiştir. incelenen parsele en yakın sondajlardan 
birisi olan s58 sondajındaki jeolojik zemin formasyonlarının derinliğe 
bağlı litolojik dizilimi incelediğimiz diğer jeolojik kesitler ile de uyum 
sağladığından bu dizilimdeki litolojik derinlikler esas alınmıştır (Şekil 

4.). Şekil 5 de jeolojik kesit, Şekil 6 da ise birimlere ait mühendislik 
özellikleri verilmiştir. Çankaya-Basmane arasındaki bölümde tünel 
killi silt ve kumlu çakıl tabakalarında ilerlemiştir. yeraltı suyu konak 
tarafında yaklaşık 1.5 m derinlikte, Çankaya-Basmane tarafında ise 
4-6 m arasındadır. incelenen alanda yer altı su seviyesinin 4-5 metre 
civarında olduğu beklenmektedir.

Şekil 1. İncelenen parselin “Bornova-Üçyol Metro Hattı” üzerindeki konumu

Şekil 2. İncelenen parselin uydu görüntüsü üzerinde lokasyonu
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Şekil 3. İncelenen parselin ikiz tünel güzergâhı üzerindeki konumu 
(Arıoğlu, 2002, Yapı Merkezi, 1996)

Şekil 4. S-58 Numaralı sondaja ait loglama bilgileri
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Şekil 5. Ümmühan Ana ikiz tünelleri jeolojik kesiti üzerinde bina lokasyonu 
(Arıoğlu,2002, Yapı Merkezi, 1996)

Şekil 6. Ümmühan Ana ikiz tünellerinde derinliğe bağlı zemin mühendislik özellikleri (Arıoğlu, 2002, Yapı Merkezi, 1996)
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3 GÜZERGÂHTA UYGULANMIŞ OLAN TÜNELCİLİK FAALİYETLERİ VE 
PROJE VERİLERİ

izmir Metrosu zemin koşulları için özel olarak tasarlanmış tam cephe 
tünel açma makinesi olan herrenknecht marka EPB makinesi ile tünel 
kazıları yapılmıştır. Makinenin Şild çapı 6,54 m, kesici kafanın çapı ise 
6,56 m dir. kazı boyunca ayna stabilitesinin sağlanması için uygun ayna 
basıncının temini ve bununla birlikte kazı haznesinden boşaltmanın 
kontrollü olarak yapılması sağlanarak ilerleme gerçekleştirilmiştir.  Bazı 
bölümlerde zemin cinsine bağlı olarak bentonit bulamacı veya köpük 
malzemesi ile 'zemin şartlandırması" (soil conditioning) yapılmıştır. 
zemin şartlandırması, kazılan zemine iyi plastik deformasyon, düşük 
içsel sürtünme, düşük permeabilite ve yumuşak kıvam özellikleri 
kazandırması amacıyla yapılmıştır. 

tünellerin önemli bir bölümünde mevcut yoğun yerleşim birimlerinin 
altında inşa edilmiştir. sığ tünel olarak sınıflandırılan bu tünel üzerindeki 
zemin örtü kalınlığı, 6 metre ile 13 metre arasında değişmektedir. 
yeraltı su seviyesi çok yüksektir. Bu da yaklaşık 19 metrelik yüksek su 
basıncı etkilerinin dikkate alınmasını gerektirmiştir. ayrıca, ümmühan 
ana tüneli yer yer çok yumuşak ve konsolide olmamış killerden siltli 
kumlara ve kumlu çakıllara kadar değişken bir jeolojiden geçmiştir.  
Bu nedenle, ümmühan ana tüneli zemin Basıncı Dengeleme Metodu 
(Earth Pressure Balance Method) ile açılmıştır. kil, silt ve kum-çakıldan 
oluşan yumuşak zemin koşulları tünel kazısı nedeniyle yüzeyde 
gözlenen maksimum nihai oturma  smax = 21 mm, hacimsel kayıp ise 
ortalama vl = % 0,4 mertebesinde gerçekleşmiştir. uygulanan arın 
basıncı ise 1,6 ila 2,4 bar arasında değişmiştir. 

4 YAPILACAK İNŞAAT İŞİNİN MEVCUT TÜNELE OLAN OLASI 
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE YAPIM PROSEDÜRÜ

tüneller etrafında yapılacak binalarda inşaat yapımı süresinde tünel 
hattına olası etkilerinin belirlenmesi, yapılaşmanın çok önem kazandığı 
günümüzde önemli bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Bina yapımı 
sırasında eski binanın yıkımı, temel kazısı ve bina yapım aşamalarında 
bir takım etkiler söz konusu olabilecektir.   

Bina yapımı ile tünellerin etkileşimi üç değişik şekilde gerçekleşmektedir. 
Bunlar;

1-temel kazısı için tünele komşu üst örtünün bir bölümü hacimsel 
olarak ortadan kaldırılacak olması veya tünel hattı etrafındaki gerilme 
durumunun değişmesi söz konusu olacaktır,

2- yapılacak bina ile tünel hattı üzerine ilave yüklerin gelmesi söz 
konusu olabilecektir,

3- Bina yapımının değişik evrelerinde 1 ve 2 inci maddede sözü edilen 
olayların her ikisi birden meydana gelebilecek olmasıdır. 

tünele komşu yeni yapılacak bina inşaatlarının mevcut metro tünel 

yapısına olan olası etkilerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususların 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre;

1 – yüzeydeki topoğrafyanın ve binaların  

      halihazır durumu

2 – saha jeoteknik araştırma bilgileri(zemin ve kaya mühendislik 

özellikleri)

3 – Bina yapım ve mimari çizim bilgileri

4 – tünel hattı ve istasyon yapım detayları

5 – tünel güvenlik metodolojisine ait tasarım bilgileri

6 – Bina yapım detayları

7 – yapım program bilgileri detayı 

8 – yapım sırasında kontrol izleme sonuçları (yeryüzü ve tünel içi 

ölçümleri dâhil)

• yer değiştirmeler(inklinometre ölçümleri)

• su seviyesi

• zemin gerilme durumu

• tünel hattı gerilme durumu

9 – Elektroliz ve korozyon meydana gelme potansiyeli

10 – Mevcut binanın yıkımı, teme kazımı ve yeni bina yapımı süresince 

ölçüm programı

11 – Detay çalışma planı ve çizimleri

5 İNŞAAT AŞAMALARINDA YÜZEYDE VE TÜNEL İÇERISINDE 

YAPILMASI GEREKLI ÖLÇÜMLÜ GÖZLEMLER

Bina yıkım, temel kazısı ve yeni bina yapım süresi içerisinde tünel 

içi kaplamasında gözlemlerin belirli zaman aralıkları ile yapılması 

gerekmektedir. Bina inşası sırasında tünel hattı boyunca kazıya komşu 

lokasyonlarda bir takım çatlamalar oluşması alınacak tüm önlemlere 

rağmen mümkün olabilmektedir. Bu gibi durumlarda tünel içi nihai 

kaplamlarda gözlem çalışması sonucu belirlenmiş olan çatlakların 

değerlendirilmesinde aşağıda verilen değerlerin esas alınması 

gerekmektedir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Tünel nihai kaplamasında çatlak genişliğine bağlı tamir bakım kriterleri
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Bina inşaat çalışmalarının başlangıcında lokasyonu verilen iki 
adet inklinometre ölçüm istasyonunda meydana gelebilecek 

6. NÜMERİK MODELLEME ANALİZİ

araştırma kapsamında nümerik modellemede kullanılan geometri, 
tarafımıza teslim edilen projelerde alınarak 1/1 ölçeğinde nümerik 
modele entegre edilmiştir. oluşturulan idealize zemin profili için 
sahada tünel inşaatı esnasında açılmış olan s-58 sondajı ve 
bu inşaat için yapılmış olan akademik çalışmalardan alınmıştır. 

Şekil 7. İnklinometre ile deformasyon ölçüm sistemin prensip görüntüsü (ölçeksiz)

Şekil 8. İdealize zemin profile

deformasyonların da yüzeyden izlenmesi gerekmektedir. Bu konuda 
sistemin çalışma prensibi Şekil 7. de verilmiştir.

Çevre binaların sürşarj yükünü tanımlamak için kat başına 15 

kn/m2 ve trafik sürşarj yükünü tanımlamak için  15 kn/m2 yayılı 

yük tanımlanmıştır. Bu durumda şu an var olan 5 katlı bina için 

toplamda 75 kn/m2, yeni yapılacak 9 katlı binayı tanımlamak için 

135 kn/m2 yayılı yük tanımlanmıştır ve idealize zemin profili Şekil 

8’de verilmektedir. 
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Bu çalışma kapsamında iki ayrı model üzerinde durulmuştur. 
Bu modellerden birincisi, herhangi bir önlem almadan mevcut 
binanın yıkıldığı varsayımı ile sürşarj yükünün kaldırılması ve 
sonrasında ise yeni 9 katlı binanın yapıldığı varsayımı ile yeni 
sürşarj yükünün (135 kn/m2) tanımlandığı modeldir. ikinci 
model ise, bina yıkımından önce binanın tünel tarafına kazıkların 
yerleştirilmesinden sonra birinci modelin uygulandığı modeldir. Bu 
modelleme çalışmalarında kullanılan zemin ve yapısal elemanlara 
ait parametreler Çizelge 2’de verilmektedir.

6.1 Model 1: Hiçbir Önlemin Alınmadığı Modelleme Çalışması

araştırmanın bu bölümünde mevcut tünel güzergahı ve binaların 
bulunduğu bölümde hiçbir koruyucu önlem alınmamıştır. 
Modelin ilk koşulları belirlendikten, başlangıç ve sınır koşulları 
belirlendikten sonra yıkılacak binanın yükü kaldırılmış ve daha 
sonra yeni binanın yükü tanımlanmıştır. Bu modeldeki inşaat 
aşamaları aşağıda detayları ile verilmiştir.

İnşaat Aşamaları:

1. Mevcut güzergâhın, 5 katlı binaların ve trafik sürşarj 
yüklerinin tanımlanması.

2. Deformasyonların sıfırlanması.

3. EPB tBM tünelinin açılması.

4. yıkılacak 5 katlı binanın sürşarj yükünün kaldırılması.

5. yeni yapılacak 9 katlı binanın sürşarj yükünün 

tanımlanması.

6.2 Model 2: Binanın Önüne Kazıklı Önlem Alındığı Modelleme 

Çalışması

Çalışmanın bu aşamasında Başlangıç ve sınır koşullar 

belirlendikten sonra, bina yıkımı öncesinde binanın tünele bakan 

bölümünde tünele olacak etkileri önlemek ve azaltmak için tünel 

tabanına kadar kazıklı iksa sistemi kullanılmıştır. sonrasında ise 

yıkılacak binanın yükü kaldırılmış ve daha sonra yeni binanın 

yükü tanımlanmıştır. Bu modeldeki inşaat aşamaları aşağıda 
detayları ile verilmiştir.

İnşaat Aşamaları:

1. Mevcut güzergâhın, 5 katlı binaların ve trafik sürşarj 
yüklerinin tanımlanması.

2. Deformasyonların sıfırlanması.

3. EPB tBM tünelinin açılması.

4. kazıkların teşkil edilmesi

5. yıkılacak 5 katlı binanın sürşarj yükünün kaldırılması.

6. yeni yapılacak 9 katlı binanın sürşarj yükünün 
tanımlanması.

6.3 Nümerik Modelleme Çalışmalarının Sonuçları

yukarıda detayları verilen iki ayrı modelde, kullanılan parametreler 

ve idealize zemin profilinden elde edilen sonuçlar aşağıda şekiller 

halinde tek tek verilmektedir(Şekil 9-10).

7 İNCELENEN LOKASYONDA İNŞAAT YAPIM KOŞULLARININ 

BELİRLENMESİ 

incelenen 954 Pafta daki 17 no’lu parselin bulunduğu lokasyon için 

Çizelge 2. Modelde kullanılan zemin ve yapısal elemanlara ait parametreler

tarafımızca belirlenmiş olan tünel güvenliğine bağlı zonlar aşağıda 

şekilsel olarak verilmektedir (Şekil 36). Buna göre belirlenmiş 

olan zon 1 de herhangi bir temel kazısına bağlı inşaat çalışması 

yapmak olanaklı değildir. zon 2 olarak belirlenen alanda ise 

2,5 metre ve üzeri temel kazısı gerektiren bina yapımlarında 

zemin hareketlerinin inşaat başlangıcından itibaren kontrolü ve 

inklinometre ile izlenmesi koşulu ile kazık uygulaması ile birlikte 

yapılması mümkün görülmektedir.
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Şekil 9. Modellerin deforme olmuş durumları

Şekil 10.  Modellerde oluşan toplam deformasyonların kontursal gösterimi 

Şekil 11. Tünel Metro Hattı bina yapım zonları

incelenen 17 numaralı parsel de 2 no’lu zonda yer almaktadır. 2,5 

metre ve üzeri temel kazılarının da zemin özellikleri nedeniyle 

ayrıca projelendirilmesinde de inşaat güvenliği açısından fayda 

görülmektedir. zira zemin mühendislik özelliklerine bağlı şev 

yenilmeleri oluşması da muhtemel görünmektedir. aşağıda 

Şekil 11. de bina kazıklı temel kazısı ve inklinometre ölçüm 

lokasyonlarının perspektif görüntüsü birlikte verilmiştir. aşağıda 

Şekil 12 de görüleceği üzere mevcut ikiz tünellerin etkilenme 

olasılığına karşın tarafımızca belirlenmiş olan izin verilebilecek 

bina yapım alanlarının zonlanması çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma sonuçlarına göre sol hat boyunca incelenen bina 

lokasyonunda zon 1 olarak nitelenen alanda herhangi bir kazılı 

inşaat çalışmasının yapılmasının mümkün olmadığına karar 

verilmiştir.
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Şekil 12. Kazının perspektif görüntüsü

zon 2 olarak nitelenen alanda ise 2,5 metre ve üzeri yükseklikte 
yapılacak temel kazısı ve bina yapımında bina yıkımı ve kazı 
öncesinde bina cephesi kadar uzunlukta kazık uygulamasının 
tünel hattına paralel olacak şekilde tünel taban derinliğine kadar 
uygulanması halinde yapılan nümerik modelleme çalışması 
sonucunda inşaat işinin mümkün olabileceği belirlenmiştir. 
ancak tüm inşaat aşaması buyunca tarafımızca belirlenmiş olan 
iki farklı lokasyonda inklinometre kuyuları oluşturularak inşaat 
süresi boyunca belirli aralıklarla ölçüm ve izlemenin yapılmasında 
da yarar görülmüştür. temel kazı projesinin ise şev stabilitesi 
bakımından bina yapım projeleri ile birlikte değerlendirilme 
zorunluluğu da bulunmaktadır. zon 2 olarak nitelenen alanda 
ise 2,5 metre ve üzeri yükseklikte yapılacak temel kazısı ve 
bina yapımında bina yıkımı ve kazı öncesinde bina cephesi 
kadar uzunlukta kazık uygulamasının tünel hattına paralel olacak 
şekilde tünel taban derinliğine kadar uygulanması halinde yapılan 
nümerik modelleme çalışması sonucunda inşaat işinin mümkün 
olabileceği belirlenmiştir. ancak tüm inşaat aşaması buyunca 
tarafımızca belirlenmiş olan iki farklı lokasyonda inklinometre 
kuyuları oluşturularak inşaat süresi boyunca belirli aralıklarla 
ölçüm ve izlemenin yapılmasında da yarar görülmüştür. temel 
kazı projesinin ise şev stabilitesi bakımından bina yapım projeleri 
ile birlikte değerlendirilme zorunluluğu da bulunmaktadır. 

7 SONUÇ VE ÖNERİLER

izmir hafif raylı sistem Projesi 1. aşama üçyol - Bornova Metro 
güzergâhında 15 metrelik güvenlik sınırı içerisinde kalan inşaat 
işi yapılacak alan 23M2d pafta, 954 ada, 17 no’lu parsel olup, söz 
konusu alan Çankaya istasyonu ile Basmane istasyonu arasında, 
güzergâhın 3 + 000 km. sinde Çankaya istasyonuna yakın 
konumda ve sol hatta Gazi osman Paşa Bulvarı ve mevcut Metro 

hattına cepheli olup, Çankaya istasyonu çıkış merdiven tüneline 
de oldukça yakın konumdadır. Bu nedenle burada yapılacak yıkım, 
kazı ve inşaat çalışmalarının oldukça dikkatli ve titiz yapılma 
zorunluluğu bulunmaktadır.

Bina yıkımı öncesinde mevcut binanın tünel hattına bakan 
cephesinde (Fevzi Paşa Caddesi)  çalışma içeriğinde verilmiş 
olan iki noktada inklinometre ölçüm istasyonlarının kurulması ve 
inşaat süresince ölçümlerin devam ettirilmesi ve belirli aralıklarla 
ilgili kuruluşa rapor edilmesi gerekmektedir. Bina yıkımının mevcut 
tünel hattına gerilme-deformasyon artışı bakımından herhangi bir 
etkisinin olmayacağı öngörülmektedir. 
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Arslan, Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communications, announced that 27 % of the airport 
construction is finished. Project of Gayrettepe – Third Airport 
Metro Line is also finished and tenders will be done in 15 days.

Three teams of major contractors have been shortlisted to design 
and build a AU$5.5bn (£2.8bn) road tunnel project in Melbourne, 
Australia. The three are John Holland and CPB Contractors; 
Lend Lease Engineering and Bouygues Construction; and Salini 
Impreglio, Fluor Australia and Lane Worldwide Infrastructure. Five 
teams had been interested in the project.

27 percent of 3rd Airport 
construction hAs been finished

three shortlisted for $5.5bn 
Melbourne tunnel

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Üçüncü 
Havalimanı’nın yüzde 27’sinin tamamlandığını belirterek, “Herkese, 
her şeye inat Türkiye Cumhuriyeti büyük projeleriyle büyümeye, 

yatırım yapmaya, insanının refahını artırmaya devam edecektir” dedi. 
Arslan, Gayrettepe-Üçüncü Havalimanı Metro Hattı’nın projelerinin 
bittiğini ve 15 güne kadar ihaleye çıkacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’daki 
Üçüncü Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden 
bilgi aldı. Havalimanının şu anda bile adeta bir şehir olduğunu, 16 bin 
kişinin çalıştığını ifade eden Arslan, bu rakamın seneye 30 bine çıkacağı 

Büyük müteahhitlerden oluşan 3 farklı ekip, Avustralya’da yer alan 
5,5 milyar Avustralya Doları bütçeli Melbourne Karayolu Tüneli’nin 
tasarım ve yapım işleri için aday oldu. 

Aday olan üç yüklenici konsorsiyumu ise John Holland-CPB Contractors; 
Lend Lease Engineering-Bouygues Construction; ve Salini Impreglio-Fluor 
Australia-Lane Worldwide Infrastructure olarak belirlenmiştir. İlk etapta 
projeye yüklenici olmak isteyen 5 ekip yer almaktaydı. 

Yol ve Yol Güvenliği Bakanı Luke Donnellan “Şu an projede yer almak 
isteyen Dünya devi yükleniciler yer almaktadır. Biz onların uzmanlıklarını 
kullanarak yerel bireyler için günde 200000 aracın geçmesi planlanan en 
uygun çözümün bulunacağına inanıyoruz” sözlerini dile getirdi. 

bilgisini verdi. Arslan, “İnşallah 2018’in ilk çeyreğinde burası yolcuların 
geldiği, yolcuların gittiği, uçakların peşi sıra indiği bir havalimanı olacak. 
Şu anda 1.300-1.400 uçak inen havalimanlarına büyük diyoruz. Burası 
ilk bittiğinde 2 bin, tamamı bittiğinde 3 bin uçak inecek.” ifadelerini 
kullandı.

Arslan, şu ana kadar havalimanı inşaatının yüzde 27’sinin bittiğini, ancak 
her geçen gün çalışan personel ve iş makinesi sayısının artacağını, işlerin 
daha da hızlanacağını sözlerine ekledi.

Arslan, bir basın mensubunun Gayrettepe-Üçüncü Havalimanı metro 
hattının ne zaman ihaleye çıkacağına ve yapımına başlanacağına ilişkin 
bir soru üzerine, “Uygulama projeleri bitti. 15 güne kadar netleşmiş 
olacak. Ve ihaleye çıkacağız. Yapım süresi olarak da rekor bir sürede 
bitirmek istiyoruz. Bu konuda bütün gayretlerimizi ortaya koyuyoruz.” 
diye konuştu. 

Batı yüklenicisi ikinci bir nehir geçişi inşaat işini yapacak olup, West Gate 
Köprüsü için alternatif bir yol yaratacaktır ve Geelong üzerinden gelenler 
için süreyi 20 dakikaya düşürecektir. Şu an ihale ekipleri işveren Western 
Distributor için West Gate otobanının genişletme işlerini, Yarraville altından 
geçecek bir tünel, ikinci bir nehir geçiş alternatifi ve limana bağlantılar 
içeren proje için ihaleye hazırlanmaktadır. 

Referans bir tasarım çalışması yerel belediyenin, bireylerin, sanayicilerin 
ve nakliye endüstrisinin danışmanlıkları ve fikirleri doğrultusunda 
geliştirilmektedir. Bu aşamada, ihale firmaları tarafından ortaya atılan 
ilerici çözümler çevresel etki değerlendirme işlemine tabi tutulacaktır. 

2017 yılı sonu gibi sözleşmenin imzalanması ve hemen ardından 
çalışmaların başlaması beklenmektedir. 2022 yılı itibarı ile projenin 
tamamlanması beklenmektedir. 

3. HAVALİMANI’NIN % 27’Sİ BİTTİ

5,5 MİLYAR DOLAR BÜTÇELİ MELBOURNE TÜNELİ İÇİN ÜÇ ADAY
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Chesapeake Körfezi köprü ve tünel projesi kapsamında 
yapılacak olan ikinci tünel için teklifler alındı. Beklenenden 
çok daha yüksek rakamların elde edildiği Parallel Thimble 

Shoal Projesi’nde her bir teklif 1 milyar doların üzerindeydi. Köprü 
ve tünel direktörü Jeff Holland’a göre en düşük teklif beklenen 724,4 
milyon dolar değerinden 292 milyon dolar daha yüksekti. 

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şu şekilde:

Bouygues TP/Traylor/Manson, 1.016.046800 $; 

Archer Western-Vinci Construction Tunnel Builders, 1.071.683.000 $; 

Dragados USA ve Schiavone Construction, 1.092.000.000 $.

Teklifler deniz tabanının altında devasa makinayla kazılacak bir tünel 
için verildi. Bu tarz bir proje, bölge için ilk olma özelliği taşıyor. Bölgede 
bulunan Yeni Midtown Tüneli ve Hampton Yolu üzerinde bulunan diğer 
ulaşım tünelleri batırma tüp tünel şeklinde yapılmışlardı. Kullanımda 
olan Thimble Shoal Tüneli ile Virginia Sahili’ne bağlantı sağlanmakta 

ve köprü sayesinde Doğu Sahili’ne erişim sağlanmakta. Yapılacak olan 
ikinci bir tünel ise meydana gelen trafik kazalarına daha hızlı müdahele 
edebilme imkanı sağlayacak, güvenlik önlemlerini arttıracak ve bakım-
onarım sırasında şerit daraltılması işlemlerini önleyecek. 

İhale; teknik yeterliliği sağlayan firmalar arasından en düşük teklifi 
verene verilecek. Verilen teklifler beklenenden daha yüksek olduğu 
için firmalar bütçelerinden kısmaya ve yeni bir çalışma yapmaya 
yönlendirilecekler.  

Körfez geçişinin genişletilme işlemleri en son ikinci köprünün açılması 
ile 1999 yılında gerçekleşmişti. Köprüde her iki yönde trafik çift şeritli 
akmakta fakat sualtı kısmında tek şeride düşmektedir. 

Projeye göre inşaat çalışmaları 2017 yılı ile başlayacak olup, 2020 veya 
2021 yılı itibarı ile tamamlanacaktır. İkinci sualtı kesitinin uzatılma işi 
bütçe ve Thimble Shoal kısmının ilerleme süresine bağlı olacak, fakat 
planlama olarak 2040 yılı veya ilerisi ön görülmektedir.
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CHESAPEAKE KÖRFEZİ KÖPRÜ VE TÜNEL PROJESİ İÇİN 
1 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFLER ALINDI 

Three design-build proposals for an added tube on the Chesapeake Bay Bridge-Tunnel are hundreds of millions of 
dollars higher than estimated. Each tops more than $1 billion for the Parallel Thimble Shoal project. The lowest 
proposal is $292 million higher than the $724.4 million estimate, according to Jeff Holland, the bridge-tunnel’s 
executive director.

ProPosals for Building second Tunnel on chesaPeake Bay Bridge-Tunnel 
ToP $1 Billion
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After 18 years of construction time Aynali Tunnel 
between Gumushane city centrum and Siran district will 
be completed soon.

A while ago 368 meters long tunnel collapsed around 
Sogucak and Railway Manager Selim Kocbay said that 
revisions will be done in 2 months and trains will 
continue to service between Balikesir and Izmir. Frenchs 
built the tunnel in the year of 1912.

LIGHT at the END of AYANALI TUNNEL

SoGUcAk TUNNEL wILL bE FINISHED 
IN 2 MoNTHS

Gümüşhane’nin il merkezi ile doğrudan yolu olmayan tek 
ilçesi olan Şiran’a ulaşımı sağlayacak olan ve 18 yıldır inşaatı 
devam eden Aynalı Tünel inşaatında ışık göründü.

Gümüşhane’nin il merkezi ile doğrudan yolu olmayan tek ilçesi olan 
Şiran’a ulaşımı sağlayacak olan ve 18 yıldır inşaatı devam eden 
İkisu-Şiran yolunun 11. kilometresinde bulunan ve yörede Aynalı 
Viraj Tüneli olarak adlandırılan tünel inşaatında ışık görüntü.

Gümüşkaya ve Dibekli köyü yakınlarında bulunan ve oldukça keskin 
olması nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan virajda yapılan 
tünelin toplam uzunluğu 252 metre. Geçtiğimiz aylarda Karayolları 
10.Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek başlanmasına rağmen 
zaman zaman sekteye uğrayan tünel inşaatını yüklenici firması 
tünelin kazım işlerini tamamlama noktasına getirdi. Tünelin her 

TCDD 3. Bölge Başmüdürü Selim Koçbay, bir süre önce Soğucak 
mevkinde çöken tünelin 2 ay içinde tamir edileceğini ve Balıkesir-
İzmir tren seferlerinin tekrar başlayacağını açıkladı.

TCDD 3. Bölge Baş Müdürü Selim Koçbay Balıkesir-İzmir tren seferleri 
çöken tünelin 2 ay içinde tamiri ile tekrar seferler başlayacağını açıkladı. 
Soğucak’da bulunan 1 no’lu tünel içinde 05 Mart 2016 tarihinde Soğucak’ta 
yaşanan tünel çökmesi sonrası Balıkesir İzmir arasında çalışan tren 
seferleri iptal edilmişti. 

iki tarafından da gerçekleştirilen yapım çalışmaları sırasında 
jeolojik ve projesel hususlarda aksaklıklar çıkmasına rağmen ışığın 
görülmesinin ardından diğer iş ve işlemlerinin de kısa bir süre 
içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 

TCDD 3 Bölge Baş Müdürü Selim Koçbay, “Balıkesir -İzmir hattında 
1912 yılında Fransızlar tarafından yapılarak işletmeye açılan Savaştepe 
- Soğucak- Balıkesir istasyonları arasındaki 1. Nolu tünelde 5 Mart 2016 
tarihinde bir göçük meydana gelmiş ve hat tren trafiğine kapatılmıştır. 
Göçüğün giderilmesi ve tünelin ıslahı için Hacettepe Üniversitesi ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi ile ortaklaşa ıslah projesi yapılmış ve ıslah çalışmalarına 
başlanmıştır. Çalışmalar kapsamında 368 metrelik tünel boyunca, jumbo 
delik delme makinesi ile tünele bu güne kadar 8.672 metre delgi, 22.500 
metre bulon, 1.200 ton çimento enjeksiyonu yapılmıştır. Bu çalışmalarımız 
sonucu bir aksilik veya kaza olmaması halinde Balıkesir- İzmir arasında 
tren seferlerimiz 2 ay içinde başlayacaktır” dedi. 

AYNALI TÜNEL’DE IŞIK GÖRÜNDÜ

SOĞUCAK TÜNELİ 2 AYDA BİTECEK
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World’s second longest tunnel in the area of Rize – 
Erzurum highway in Ovit Mountain, excavation will be 
completed around the end of September.

The Governor of Denizli Dr. Ahmet Altiparmak examined 
the Honaz Tunnels connecting Denizli to Antalya and 
Mugla. Construction works has been restarted on 14th July, 
2016. 1.7 km of 5.2 km length tunnel has been finished by 
today.

Light wiLL Shine in the LongeSt tunneL 
in September

honaz tunneLS wiLL be in uSe in 
2018

Dünyanın en uzun ikinci tüneli olma özelliğini taşıyan, Rize-
Erzurum karayolu güzergahındaki Ovit Dağı’nda yapımı 
süren Ovit Tüneli’nde delme işleminin eylül sonuna doğru 

tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize-Erzurum kara yolunun 
2.640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapımı süren Ovit Tüneli’nde incelemelerde 
bulunarak, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş’dan 

Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, yapımı tamamlandığında 
Denizli’nin Antalya ve Muğla İlleri ile olan araç trafiğini rahatlatacak 
olan Honaz Tünelleri’nde incelemelerde bulundu. Denizli’nin önemli 

bir geçiş güzergahında olduğunu söyleyen Vali Altıparmak, tünellerin 
tamamlanması ile çevre illerle olan araç trafiğinde önemli bir rahatlama 
yaşayacağını vurguladı.

Beraberindeki heyet ile birlikte Honaz Tünelleri şantiye binasına giden 
Vali Dr. Ahmet Altıparmak’a Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir 
Uraloğlu, tünellerin son durumu hakkında birifing verdi. Slayt eşliğinde 
tünellerde gelinen son noktayı anlatan Uraloğlu, Ovacık mevki giriş sağ 
tüpte 846 metre, sol tüpte ise 771 metre kazı yapıldığını, Cankurtaran 
mevki çıkış ağzı sol tüp portal ve aç-kapa yapılarının tamamlandığını 
belirtti. Bu kesimde 100 metre ilerlemenin sağlandığını, tünellerde 

bilgi aldı. Ovit Tüneli’nin içine girerek çalışmaları yerinde inceleyen 
Karal, tünelde çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Ticaret ve turizm hareketlenecek

Karal, Rizeli’nin hayali olan Ovit Tüneli’nin temelini 2012 yılında 
attıklarını anımsatarak, “Eylül ayı sonlarına doğru delme işleminin 
tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün delme çalışmalarında artık sona 
gelindiğini ve eylül ayında karşı taraftan ışığın görüneceği bilgisi 
bizlere verildi. “ diye konuştu.

Karal, “Dünyanın en uzun ikinci karayolu tüneli olma özelliğine 
sahiptir. Ovit Tüneli ve bağlantı yollarının yaklaşık maliyeti 1 
milyar lirayı aşmaktadır. Tünelin tamamlanmasıyla mevcut yol 3,8 
kilometre daha kısalacaktır. Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle 
5 ay trafiğe kapalı olan İkizdere-İspir yolu 12 ay boyunca açık 
olacaktır.” dedi. 

çalışmaların yeniden başlayacağını söyleyen Uraloğlu, tünellerin 2018 
yılı sonuna doğru tamamlanacağını ifade etti.  Yeni ihalenin yapılarak 14 
Temmuz 2016 tarihi itibari ile çalışmaların yeniden başladığını söyleyen 
Uraloğlu, “Toplamda 5.200 metrelik tünelin şu anda 1.700 metresini kazıp 
desteklemiş durumdayız. Hem gidiş hem geliş olarak 4 taraftan bundan 
sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Süreci iyi yönetirsek 2018 yılında 
inşallah tüneli bitirme imkanımız olur. Projeyi bitirdiğimizde hem Ankara 
ve ya Aydın istikametinden gelip Antalya istikametine gidecek olan, hem 
de Antalya istikametinden gelecek olan trafik şehir trafiğine girmeyecek. 
Trafik rahatlamış olacak” dedi. 

Vali Dr. Ahmet Altıparmak ve beraberindeki heyet verilen bilgilerin ardından 
Ovacık mevkiinde giriş ağızlarının bulunduğu tünel kazı bölgesine geçti. 
Arazi araçları ile tünellere giren ve buradaki yapılan çalışmaları yerinde 
inceleyen Vali Altıparmak, yetkililerden bilgi aldı. 

EN UZUN TÜNELDE IŞIK EYLÜLDE GÖRÜNECEK

HONAZ TÜNELLERİ 2018 YILINDA HİZMETE GİRECEK 
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R iyad kalkınma bakanlığı tarafından yürütülen hat 5 isimli yeşil hatta 
tünelcilik faaliyetleri tamamlandı. Yeşil hat FAST konsorsiyumu 
tarafından yapılan üç hattan biridir ayrıca proje kapsamında 6 adet 

metro hattı çalışmaları için üç tane konsorsiyum görevlendirilmiştir. 

8 Haziran tarihinde düzenlenen törende riyad valisi Faisal bin Bandar bin 
Abdulaziz Al Saud, Ulaşım Bakanı Suleiman Al Hamdan ve bunlara ek olarak 
belediye Başkanları ve VIP misafirler yer aldı. FAST konsorsiyumu sarı, yeşil 
ve mor hatların yapımından sorumlu olup, toplamda 33 km viyadük, 22 km 
yeraltı kazısı ve 9 km yerüstü kazısını yüklenmiştir. 

Yeşil hat Riyad şehrinin ana merkezlerinden biri olan  Kral Abdulaziz 
caddesi altında yer almaktadır. 13 km uzunluğuna sahip bu hatta 11 adet 
yeraltı istasyonu ile birlikte kırmızı ve mavi hatlara bağlantı sağlayan iki 
aktarma istasyonu yer almaktadır. 

Riyad metro projesi toplamda yedi adet TBM ile gerçekleştirilmektedir ve 
bugün ikinci TBM kazı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Tünelcilik 
faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra metro trenlerinin yerleştirilmesi 
işlemleri başlayacaktır. 

Tören aynı zamanda  rayların yerleştirilmesi işlerinin başlamasını sağlamıştır. 
Bu sayede projede önemli bir nokta tamamlanmıştır. Çalışmalar sarı hattın 
hem zemin bölümünde başlamıştır ve Riyad metro projesindeki yerleştirilen 
ilk raylar olma özelliğini taşımaktadır. 

2013 yılında FAST konsorsiyumu toplam uzunluğu yaklaşık 64 km’yi bulan 
üç hattın yapımı için görevlendirilmiştir. Tamamı entegre metro sistemi 69 
adet tren, sinyalizasyon sistemi ve hesop isimli bir enerji geri dönüşüm 
sistemi içermektedir. 

Riyad metro projesi tren dizileri her biri 36 metre olan iki adet trenden 
oluşmaktadır. Bütün trenler birinci, aile ve tek olmak üzere üç sınıf olarak 
tasarlanmıştır. Bütün trenler sürücüsüz olup % 6 eğimleri geçebilecek 
düzeyde yapılmıştır. Trenler yolculara daha iyi yolculuk sağlayabilmek için 
ergonomik oturma düzeni, LED aydınlatma, iklimlendirme ve ileri yolcu 
bilgilendirme sistemleri ile donatılmıştır. 

Tren dizilerine ek olarak, FAST aynı zamanda CBTC sinyalizasyon çözümü, 
güç sistemi ve Alstom enerji geri dönüşüm sistemi olan Hesop sistemlerini 
içermektedir. Bütün bu alt sistemler enerji kullanımını en aza indirmek için 
tasarlanmıştır. 

50 Haber - News

Temmuz - Ağustos 2016 .  www.tunelder.org.tr

FAST KONSORSİYUMU YEŞİL HAT’TIN TÜNELCİLİK 
ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

ArRiyadh Development Authority (ADA) have today completed 
the end of Tunnel Excavation works for Line 5 (Green Line). 
Line 5 (Green Line) is one of the three lines being constructed 
by FAST Consortium – One of  three international Consortia 
commissioned to build the Riyadh Metro Projects’ six lines.

FAST ConSorTium CompleTeS Tunneling 
exCAvATion WorkS For green line
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1594m of tunnel have been excavated between Pont-Cardinet 
and Saint-Lazare in the space of 6 months. SYSTRA’s teams are 
now getting ready for the return of the tunnel-boring machine 
(TBM) to its starting point, and its redeployment, in the summer, 
to reach Saint-Ouen.

On behalf of the International Society for Rock Mechanics 
(ISRM), Turkish National Society for Rock Mechanics 
cordially invites the international community to attend the 
2016 ISRM International Symposium “EUROCK 2016”. The 
symposium will be held between 29 and 31 August 2016 in 
Cappadocia (Turkey) which is one of the seven sites included 
in the World Heritage List by UNESCO and also a natural 
and historical rock engineering laboratory.

ExtEnsion of LinE 14: thE first 
sEction now compLEtEd

thE 2016 isrm intErnationaL 
symposium “EurocK 2016”

P aris Metrosu uzatması kapsamında Pont-Cardinet ve Saint-Lazare 
arasındaki 1.594 m uzunluğundaki tünel kazısı 6 ay sonunda tamamlandı. 
Systra ekipleri an itibarı ile tünel açma makinasının yönlendirilmesi 

işleri ile uğraşmakta ve yaz aylarında Saint-Ouen doğrultusunda yeniden 
kazı çalışmalarına başlamayı hedeflemektedir. 

Pont-Cardinet istasyonu şaftından Kasım 2015 ayında kazı çalışmalarına 
başlayan Magaly isimli TBM 14 nolu hattın uzatması projesinin ilk etabını 
başarı ile tamamlamıştır. TBM halihazırda varolan hattın Gare Saint-Lazare 
tren istasyonuna 6 ay gibi kısa bir sürede ulaşmış bulunmaktadır. Şu ana 
kadar projede oturmalar ve yer değiştirme değerlerinde, jeolojik yapının 
olumsuz ve bodrum katlarının mevcut olduğu da göz önünde bulundurularak 
herhangi bir problem ile karşılaşılmamış olup, tasarlama aşamasında elde 
edilen değerlerden daha düşük nihai değerler elde edilmiştir. 1.594 metre 

U luslararası Kaya Mekaniği Derneği (ISRM) adına Türk Kaya Mekaniği 
Derneği bütün uluslararası camiayı 2016 sempozyumuna davet 
etmektedir. Sempozyum 29-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında 

Kapadokya Türkiye’de düzenlenecektir. Bu bölge UNESCO tarafından 
dünyanın yedi korumalı bölgesinden biri olarak belirlenmiş ve bir adet doğal 
ve tarihi kaya mühendisliği laboratuarını bünyesinden barındırmaktadır. 

EUROCK sempozyumunu Türk Kaya Mekaniği Derneği’nin ilk defa 
düzenleyecek olmasından oldukça memnunuz. Bu sempozyumu özel 
kılan nokta ise 1966 Eylül ayından ilk defa Portekiz Lizbon’da düzenlenen 
sempozyumun ardından yarım asırlık bir çalışma olmasıdır. 

Sempozyumun ana konusu ise ”kaya mekaniği ve kaya mühendisliği 
geçmişten geleceğe” olarak belirlenmiştir. Sempozyum kaya mekaniği 
ve mühendisliği konularının teoriden, mühendislik uygulamalarına ve 
gelecek çalışmaları tartışılacaktır. Sempozyum programında 8 adet çağırılı 
bildiri ile 2016 Franklin dersi ve 2016 Rocha Medal dersi yer almaktadır. 
Ayrıca 204 adet bildiri bilimsel komite tarafından seçilmiş ve sempozyum 
süresince sunulması kararlaştırılmıştır. 

uzunluğundaki tünel günlük ortalama 15,5 metre kazı performansı ile 
yaklaşık olarak 20 metre derinliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplamda 6.200 
adet betonarme segment 9 metre dış çapındaki tünelcilik faaliyetleri 
sırasında kullanılmıştır. 

96 metre uzunluğunda ve 1.400 ton ağırlığındaki bu makinanın söküm 
işlemleri kazısı yaptığı tünelde devam etmektedir. Söküm işleminin ardından 
Pont Cardinet istasyonunda tekrardan kurulacak ve kuzey doğrultusunda 
kazı işlemlerine Porte de Clichy istasyonundan geçerek devam edecektir. 
Makinanın 2017 yılında Clichy-Saint-Ouen istasyonunda kazıyı tamamlaması 
hedeflenmektedir. Projenin yeni zaman kısıtlamaları doğrultusunda yeni bir 
kalkan tasarımı yapılmış ve kurulumu yapılmıştır. Kurulum işlemlerinin 
ardından TBM kazı çalışmalarına yeniden başlayacaktır. Proje RATP 
önderliğinde ve Eiffage TP/ Razel/ Bec konsorsiyumundan oluşan STIF 
firması ile Systra ekibi tarafından yürütülmektedir. Projenin 2019 ortasında 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

Bu buluşma kaya mekaniği ve mühendisliği alanında bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılacağı ve aynı zamanda Kapadokya’da bulunan yumuşak tüf 
kaya yapısının içerisindeki mağaraları keşfetme olanağı sağlayacaktır. 
Sempozyum Ürgüp Nevşehir’de gerçekleşecek, bu bölge ise otellere, 
restoranlara, tarihi bölgelere ve müzelere yakın bir konumda yer almaktadır. 
Ayrıca sempozyum sonrası 1-2 Eylül arasında Kapadokya’da ve 3-4 Eylül 
arasında İstanbul’da düzenlenecek olan aktivitelere de katılım mümkün 
olacaktır. 

Avrupa ve Asya arasında bir köprü olan bu ülkede Türk misafirperverliği 
ile birlikte sempozyumun gerçekleştirilmesi, başarılı ve profesyonelliği 
özendirici bir çalışma olacağı inancındayız. 

PARİS METROSU UZATMASINDA İLK ETAP TAMAMLANDI

2016 ISRM ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “EUROCK 2016”
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Ü ç ay içerisinde Avustralyalı sondaj firması 
Dunstans Construction Group, Anglesea 
şehrinde 700 metre uzunluğundaki 

boru hattı projesini gerçekleştirdi. Bu başarıda 
250 tonluk Herrenknect marka HDD (yatay 
yönlendirilebilir sondaj)  makinası anahtar bir 
rol oynadı. Çok kısa süre içerisinde inşaat ekibi 
bu makina ile deniz deşarj hattını tamamladı 
ve buradan boru hattının geriye doğru yerel su 
arıtma tesisine çekilmesini sağladı. 

Ağustos 2015 tarihinde geniş bir kaya parçası 
Avustralya’nın Victoria bölgesindeki falezlerde 
meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri 
biran önce çözüm bulunması ve harekete 
geçilmesi için başlangıç oldu. Düşen kayalar 
yerel su arıtma tesisinin Bass Körfezi kıyısında 
bulunan deniz deşarj borularını hasara uğrattı. 
Etkilenen kanalizasyon borusu atıksu akışının 
yeniden düzenlenmesi için en hızlı şekilde 
tamir edilmek zorundaydı. Bu çalışma için 
verilen süre de oldukça kısıtlıydı. Yeni altyapı 
çalışmasının tamamlanması için proje süresi 3 
ay olarak belirlenmişti. 

Deniz tahliye yöntemi ile yeni boru hattının 
yerleştirilmesinde Point Addis Ulusal Parkı’nın 
yakın bölgede bulunması etkileyici rol oynadı. 
Oldukça sıkı çevresel koruma önleminin 
alınması ve bununla ilgili gereksinimlerin 
karşılanabilmesi için Avustralyalı yüklenici 
firma, kendisini bu tür projelerde kanıtlanmış 
olan bir Alman teknolojisine yatırım yaptı. 
Duntans firması hassas çevresel koşullarda 

iş yapmış olan bir adet Herrenknect HK250C 
makinası sipariş etti.

Polietilen boru hattının kurulumu için dış çapı 
355 mm olan bir pilot delme işlemi ekip 
tarafından arıtma tesisinden denizin altına 
doğru yapıldı. Çamurtaşı içinde yapılan işlemin 
ardından, kıyı tarafında boru hattının ucuna 
genişletici kafa takılarak kazı geriye doğru 
tamamlandı ve mikrotünel hazır hale getirildi. 
Kazının tamamlanmasıyla yüklenici firma 
Dunstans, proje tarafından çıkarılan bir zorluğun 
daha üstesinden geldi. 700 metre uzunluğundaki 

borunun denizyoluyla Avustralya’nın en yoğun 
ve işlek limanlarından biri olan Philip Körfezi 
Limanı’ndan naklini gerçekleştirdi. Bu uzun 
lojistik işlemi sırasında normal gemicilik 
çalışmalarında herhangi bir aksama olmadı. 

Kurulumu tamamlamak için Dunstans firması 
deniz üzerinde yüzmekte olan boruyu dah önce 
açılmış olan mikrotüneldençekerek arıtmma 
tesisine ulaşmasını sağladı. 250 ton çekme 
kuvvetine ve 90 kNm torka sahip makina 
sayesinde bu uygulama oldukça kolay ve rahat 
gerçekleşti. Boru hattı ve arıtma tesisinin 
birbirine bağlanması işi yılbaşından önce 
tamamlanarak, Anglesea şehrinin yüksek turizm 
sezonuna sahip yaz aylarına hazır olarak girmesi 
sağlanmıştır. 

Zaman kısıtlaması bulunan proje, palet üzerine oturtulmuş olan Herrenknecht marka HK250C HDD ile 
başarı ile tamamlandı. 355 mm çapında ve 700 m uzunluğundaki yeni boru hattı üç ay gibi kısa bir sürede 
tamamlandı ve hizmete alındı. 
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AVUSTRALYA HIZLI BORU HATTI PROJESİ 

In just three months Australian 
drilling contractor Dunstans 
Construction Group installed 
a 700-meter-long pipeline in 
Anglesea (Victoria). A 250 tonne 
HDD Rig from Herrenknecht 
played a key role in the 
achievement. Within a very short 
time the construction crew built 
a sea outfall with the machine, as 
well as pulling in the pipeline all 
the way back to the local water 
treatment plant. 

Speedy pipeline 
connection in 
AuStrAliA 
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Tüneller arasındaki en son yapılan aktivite Royal Oak girişi ile 
Bond caddesi arasında yapıldı. Batı kesiminde kalıcı rayların 
döşenmesini desteklemek için bir adet betonarme segment 

taşıyıcısı geçici raylar yardımı ile Westbourne Parka ulaştırılmaktadır. 

Fiber karışımlı betonarme segmentler üretimi yapılan tesislerden tünellere 
dağıtılmakta ve bu noktalardan kazı aynalarına ulaştırılmaktadır. 

Bir dizi özel üretimi yapılan makinalar sayesinde tünellerin yapım 
işleri devam ettirilebilmektedir. Bütün bu çalışmalar 2018 yılında 
işletmeye alınacak olan Crossrail projesinin tamamlanması ve tüneller, 
istasyonlar, şaftlar ve giriş yapılarının birbirine bağlanması için yürütülen 
uygulamalardır. 

Crossrail Hakkında

Güzergahın rotası toplamda 40 istasyon ile batıda  Reading ile Heatrow 
arasında ve doğuda ise yeni 21 km uzunluğundaki çift tüneller ile 
Shenfield ve Abbey Wood arasında yer alacaktır. Transport for London 
tarafından yürütülen bu çalışma Elizabeth hattı olarak adlandırılacak 
ve Aralık 2018 itibarı ile işletmeye alınacaktır. Crossrail projesi, TfL 
firmasına bağlı bir şirket olan Crossrail Limited tarafından yürütülmekte 
ve Ulaşım Bakanlığı ve TfL tarafından desteklenmektedir. 
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CROSSRAIL TÜNELLERİ YAPIM İŞLERİ

To support permanent track installation in the west, a 
concrete shuttle is used to transport concrete from a 
temporary railhead at Westbourne Park. Pre-mixed fibre 
reinforced concrete from the batching plant is loaded onto 
the shuttle, delivered into the tunnels and pumped into place. 

Fit-out oF Crossrail tunnels – royal 
oak to Bond street
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Hocakay Dam, which will provide 28.38 million m3 
water, intended for human consumption, construction 
has been started in Inegol, Bursa. Besides, diversion 
tunnel excavation with 513.18 meters long and 3 meters 
diameter has also been started.

Civil Works are started at inegol 
HoCakoy dam

Bursa İnegöl İçmesuyu 1. Merhale Projesi kapsamında bulunan 
ve İnegöl ilçesinin yıllık 28,38 milyon m3 içme ve kullanma 
suyunu temin edecek olan Hocaköy Barajı’nda çalışmalar 

başladı. Projenin önemli ünitelerinden olan dairesel kesitli 3 metre 
çap ve 513,18 metre uzunluğundaki derivasyon tünelinin giriş 
kazısına da başlanıldı. 53,20 m3/s deşarj kapasitesine sahip olacak 
tünelin giriş kazı çalışmalarının yanı sıra ulaşım yollarında da kazı 

çalışmaları devam ediyor. Bursa ili, İnegöl ilçesinin güney batısında 
Aliağa Deresi üzerinde inşa edilecek İnegöl Hocaköy Barajı ile 
İnegöl ilçesinin yıllık 28,38 milyon m³ içme, kullanma ve endüstri 
suyu temin edilecek. Barajın gövde yüksekliği talvegten 94 metre, 
temelden 100 metredir. Baraj, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup, 
gövde dolgu hacmi 3 milyon 530 bin m3’tür.

İnegöl Hocaköy Barajı inşaatında kamulaştırma ve şantiye kurma 
çalışmaları devam ediyor. Projenin tamamlanması ile 543 bin 
kişinin 2060 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı 
karşılanmış olacak. 

İNEGÖL HOCAKÖY BARAJI’NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kaynak: www.dsi.gov.tr

DSI General Director Ali Riza Diniz visited Gerede Tunnel 
construction site with a committee at 15.07.2016. He gave 
instructions to continue to work faster but in a most secure 
way. This tunnel has 4.5 meter diameter and 31592 meters 
length and it will be the Turkey’s longest domestic water tunnel

dsi general direCtor visited 
gerede tunnel

DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz, Genel Müdür Yardımcısı Murat Acu, 
Mustafa Uzun, İçme Suyu Dairesi Başkanı Şadiye Yalçın, Jeoteknik 
Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Kemal Karakuş, DSİ 5. Bölge 

Müdürü Mahmut Dündar ve yüklenici firma ile birlikte 15.07.2016 tarihinde 
Gerede Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Projenin ilerleyişi 
hakkında bilgi alan Diniz Tüneldeki çalışmaların güvenlikli bir şekilde ama 
bir o kadar da hızlı devam etmesi gerektiği talimatını verdi.

Gerede yakınlarındaki Ulusu Çayı’ndan alınacak yılda 226 milyon metreküp 
su, 4,5 metre çapında 31.592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun içmesuyu 
tüneli olacak su iletim tüneli vasıtasıyla, Çamlıdere Barajı’na cazibeli olarak 
aktarılacaktır. Toplam 31.592 metre uzunluğundaki içme suyu maksatlı 
tünel ile; Ankara’nın 2050 yılına kadar olan içme – kullanma suyu ihtiyacı 
karşılanacaktır. Gerede Tüneli ve Regülatörü’nden oluşan Gerede Sistemi 

inşaatına, 27.12.2010 tarihinde başlanmıştır. Toplam 31. 592 m uzunluğundaki 
tünelde üç adet Tünel Açma Makinası ile çalışmalar başlamış olup, şu 
an itibariyle tek tünel delme makinası ile çalışmalar devam etmektedir. 
Projede şu an için  % 81 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Gerede Sistemi ile 
Ankara’nın 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır.

Ankara’nın içme suyu meselesini uzun vadeli çözmek adına son derece bir 
önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Ali 
Rıza Diniz “ Biz hiçbir şehrimizin içme suyu sıkıntısı yaşamaması adına ciddi 
planlamalar yapıyoruz. 81 şehrimizin içme suyu eylem planlarını hazırladık. 
Başkentimiz Ankara için de menba kalitesinde içme suyu sağlamak için 
“Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi”ni uygulamaya koyduk. 
Şu an itibariyle % 81 seviyesinde olan bu proje ile Gerede yakınlarındaki 
Ulusu Çayı’ndan alınacak yılda 226 milyon metreküp su, 4,5 metre çapında 
31.592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun içme suyu tüneli olacak su 
iletim tüneli vasıtasıyla, Çamlıdere Barajı’na cazibeli olarak aktarılacak. Bu 
proje Ankara’yı çok rahatlatacak, son derece önemli bir projedir.” dedi. 

DSİ GENEL MÜDÜRÜ GEREDE TÜNELİ’NDE 
İNCELEMELERDE BULUNDU
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Dört adet TBM, Follo Hattı Projesi 
kazısının ana hattında kullanılacaktır. 
Dördüncü ve sonuncu TBM’in üretimi 

8 Haziran Çarşamba günü Almanya’daki 
fabrikada tamamlanmıştır. 

Follo Hattı Projesi, Norveç TBM projeleri 
tarihindeki en geniş çaplı projedir ve 20 
km uzunluğu ile İskandinavya’nın en uzun 
demiryolu tüneli  olma özelliği taşımaktadır. 
Dört adet TBM 22 km uzunluğundaki Oslo 
ile Ski şehirleri arasındaki çift tüp hattın 
18,5 km’lik kısmının tünelcilik faaliyetlerini 
gerçekleştirecektir. 

Norveç ulusal raylı sistemler müdürlüğü ve 
Follo hattı proje sorumlusu Erik Smith “Dört 

adet TBM’in bu proje için tamamlandığını 
görmek oldukça başarılı bir durum olarak 
gözükmektedir. Acciona Ghella ortak 
girişimi ile Herrenknecht firmasının bu 
kadar kısa sürede bu derece kaliteli bir 
iş çıkarması proje için oldukça kritiktir. 
TBM’lerin tamamlanması için yapılan iş 
birliğinden oldukça memnunuz” sözlerini 
dile getirdi. 

Acciona-Ghella Ortak girişimi proje 
müdürü Fernando Vara “Dördüncü ve 
sonuncu TBM’in tamamlanması ile 
projede yeni bir aşama başlamaktadır. Bu 
noktadan itibaren TBM’lerin kurulumu 
işlerine ağırlık vermeyi planlamaktayız ve 
ardından kazı çalışmalarına başlayarak 

ilerlemeyi düşünmekteyiz. Şu an projede 
belirlenen tarihlerden ileride olduğumuzu 
belirtmeliyim fakat bu noktadan itibaren 
projenin zorlu ve karmaşık etapları bizi 
beklemektedir” sözlerini dile getirdi. 

8 Haziran tarihinde dördüncü ve sonuncu 
TBM’in tamamlanması üzerine  düzenlenen 
törene Norveç raylı sistemler, ortak girişim 
firmaları Acciona ve Ghella ve TBM üreticisi 
Herrenknecht katılmıştır. 

Dr. Martin Herrenknecht; “Follo hattı tüneli 
sert kaya tünelciliği için oldukça ilgi gören 
ve öncü bir proje olma özelliği taşımaktadır. 
Yüklenici Acciona Ghella Ortak girişimi ve 
işveren Jernbaneverket için en son tünelcilik 
teknolojisini ve servisini sunmayı garanti 
ediyoruz, proje süresince partnerlerimiz 
bize sonuna kadar güvenebilirler” sözlerini 
dile getirdi. 

Dördüncü TBM tünelcilik çalışmalarını Ski 
şehri doğrultusunda gerçekleştirecektir. Son 
TBM’in kesicikafası bundan önceki iki TBM 
gibi Norveç kırmızısı renginde ve keskiler 
ise mavi renkli olarak tasarlanmış, bu sayede 
Norveç renkleri simüle edilmiştir. İlk TBM 
ise Oslo mavisi renginde tasarlanmıştır. 

Dört TBM’de Norveç granitik gnays 
formasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. 
İki adet TBM kuzey doğrultusunda 
Oslo yönünde ve diğer ikisi ise Güney 
doğrultusunda Ski yönünde Åsland 
şantiyesinden başlayarak çalışmalarını 
sürdürecektir. Bütün TBM’ler Alman TBM 
üreticisi Herrenknecht tarafından üretilmiş 
olup, sonbaharda faaliyete alınması 
planlanmaktadır. Dört adet sert kaya TBM 
siparişi Herrenknecht tarihindeki en büyük 
projelerden biridir. 

Dağ içerisinde kurulum işlemi 

Fernando Vara ortak girişim proje müdürü 
“İlk TBM’in kurulum çalışmaları şantiye 
alanı içerisindeki büyük çaplı kurulum 
bölgesinde başarılı bir hızla devam 
etmektedir. İkinci TBM’in birkaç parçası 
şantiyeye varmış olup, diğer parçalar ise 
arka arkaya gönderilecektir” sözlerini 
ekledi. 

Eylül 2016 ayında ilk TBM’in Oslo yönünde 
kazıya başlaması beklenmekte olup, diğer 3 
tanesinin gelecek aylarda kazıya başlaması 
planlanmaktadır. 
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FOLLO HATTI PROJESİ’NİN DÖRDÜNCÜ  
TBM ÜRETİMİ TAMAMLANDI

Four tunnel boring machines will be used in the excavation of the main part of 
the tunnel at the Follo Line Project. Completion of the fourth and final TBM was 
celebrated Wednesday 8th June at the factory in Germany, marking an important 
milestone for the project.

The Follo Line Project is the largest Norwegian TBM-project in history and the 
excavated tunnel will be the longest Scandinavian railway tunnel with its 20 km. Four 
TBM’s will excavate the 18,5 km main part of the tunnel on the 22 km long double 
track line between Oslo and the small town Ski. 

Fourth and Final Follo line tBM CoMpleted
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6 independent tunnels will be built between E-5 
and E-6 highways and 7th tunnel will be for Sariyer-
Kilyos road network.

7 Independent 29 km Long tunneLs 
for IstanbuL

İ stanbul’un en önemli sorunların biri olan trafiği rahatlamak için 
şehrin ana arterleri E-5 ve E-6’yı bağlayacak olan birbirinden 
bağımsız 6 tünelin yanı sıra, Sarıyer-Kilyos Karayolu’na da bir 

tünel inşa edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Büyükkcekmece-Esenyurt-
Avcılar-Kucukcekmece- Bahcelievler-Bayrampasa-Kagıthane 

Karayolu Tunelleri ve Sarıyer Kilyos Karayolu Tuneli Projesine ilişkin 
1/5000 ve 1/1000 olcekli plan teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. E-5 
ve E-6 karayollarını bağlayarak İstanbul trafiğinin rahatlatılmasının 
amaçlandığı Buyukcekmece-Esenyurt-Avcılar-Kucukcekmece- 
Bahcelievler-Bayrampasa-Kagıthane Karayolu Tunelleri’nin 23 km 
uzunluğunda olması ve projenin 2,5 milyar liraya mal olması 
öngörülüyor.

Öte yandan Sarıyer trafiğine çözüm olması için de Sarıyer Kilyos 
Karayolu Tüneli projesi yapılacak. Bu tünelin uzunluğu da 6 km 
olacak. 

İSTANBUL’A 29 KM UZUNLUĞUNDA 7 BAĞIMSIZ TÜNEL

On 23 April, section 4 of the Slovakian Route was inaugurated, 
with a budget of more than 220 million euros. This highway 
links the Walessa airport in Gdansk with the city port, 
considered to be Eastern Europe’s main connection point.

InauguratIon of the hIghway 
LInkIng the aIrport and port 
of gdansk

23 nisan tarihinde Slovakya rotası  4 nolu kesitte 220 milyon liralık 
bütçe ile çalışmalar tamamlanmıştır. Bu otoyol sayesinde Walessa 
havalimanı şehirdeki liman ile birbirine bağlanmıştır. Bu bağlantı 

Doğu Avrupa’nın ana noktalarından biridir. 

Proje, Gdansk şehri altyapı geliştirme şirketi (GIK) tarafından ihale edilmiş ve 
2,4 km uzunluğunda çevre yolu inşaatı ile vistula nehri aktından geçen 1,1 
km uzunluğunda  TBM ile açılacak olan çift tüp tünelin inşasını içermektedir. 
Bu ihale ile İspanyol OHL firması nehir altında gerçekleştirilecek olan 
bu projede 12,6 metre çapında çamur basınçlı TBM kullanan ilk firma 
olma özelliğini taşımaktadır. Açılış töreninde Gdansk şehri valisi Paweł 
Adamowicz, eski ulaştırma bakanı Sławomir Nowak ve eski özelleştirme 
dairesi Başkan’ı ve Avrupa parlementosu üyesi Janusz Lewandowski yer 

almıştır. OHL firması tarafından ise Avrupa bölgesi menajeri José Pont 
ile şirketin bölge yetkilileri José Miguel Fernández Remesal ile Oleksiy 
Pryadko yer almıştır. Açılış gününde, tünel 10000 bisikletli ve 40000 yaya 
yolcu tarafından ziyaret edilmiş ve tünel trafiğe açılmadan ziyaret imkanı 
bulmuşlardır. 

OHL grup 2011 yılından itibaren Polonya’da faaliyetlerini göstermektedir. 
Tamamladığı projeler arasında Bialystokta yer alan  Miejski futbol stadyumu, 
Kraków-Rzeszów hattının revizyonu ve Poznanda yer alan  Rondo Kaponiera 
kesişim yolunun yeniden yapımı işlerini mevcuttur. 

Başarılar ve Ödüller 

Vistula nehri altında yer alan tünellerin kazısı esnasında OHL ekibi birçok 
ödül kazanmıştır. Bunlar başlıca 2012 ve 2014 yıllarında aldıkları Pomerania 
bölgesel çalışma bakanlığı tarafından verilen  güvenli inşaat ödülü ve 
Potencia dergisi tarafından yürütülen kamu işleri ve inşaat mühendisliği 
2013 ödüllerinde İspanyol basım Ekibi TPI ile birlikte çevre dostu, verimli 
ve ilerici uygulama ödülüne layık görülmüştür. 

GDANSK LİMANI VE HAVALİMANI OTOYOL 
BAĞLANTI PROJESİ HİZMETE ALINDI
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Figure 1. General layout of Tabriz metro (UURC, 2007)

GROUND VOLUME LOSS AND DEPTH OF 
PLACEMENT OF THE TUNNEL CONTROL IN 
EPB TBM EXCAVATION

ABSTRACT
Analyses of ground volume loss in EPB TBM excavation 
are presented in this paper. In this article considering the 
information obtained from boreholes, ground settlement 
condition between the stations N. 11 and 12 of Line 1 of Tabriz 
Subway has been investigated. Using Peck’s empirical 
method, ground settlement, caused by tunnel excavation, 
has been calculated considering the different values for 
(i), ground volume loss and the distance between tunnel 
axis and surface, then the transverse profile of ground 
settlement has been prepared. The results show that the 
increase in ground volume loss and decrease in the distance 
between tunnel axis and surface causes an increase in 
ground settlement value. Also a simultaneous increase 
in ground volume loss and the distance between tunnel 
axis and surface causes the increase of ground settlement 
proving the more important role of ground volume loss than 
the distance between tunnel axis and surface in ground 
settlement.

H. KARimniA

SHAHRood UniveRSiTy of TeCHnology 
SHAHRood, iRAn

1 INTRODUCTION 

The increasing demand for transport infrastructures in recent 
decades has resulted in considerable growth in underground works, 
especially in urban environments where there is less surface space 
available. mechanized excavation using ePB type TBm’s is particularly 
recommended in these contexts where “unstable” face behavior must 
be tackled in ground with particularly poor geotechnical characteristics, 
in order to minimize effects at ground level and to work in hydrostatic 
conditions when below the water table (lunardi, 2000). The control 
of deformation induced in the ground by excavation plays a very 
important role at the design stage for assessing the risk of damage 
to existing structures, such as buildings and underground utilities, as 
reliably as possible.

empirical formulations are very useful for evaluating expected 
subsidence (Peck 1969, Rankin 1987, o’Reilly & new 1982, Herzog 
1985). developed on the basis of experimental findings taken from a 
very large number of case histories, these allow gaussian subsidence 
curves to be quickly determined from simple parameters such as the 
geometrical data of the operation (tunnel diameter d and overburden 
H), the geotechnical characteristics of the ground (by defining a 
coefficient K, varying between 0.2 and 0.3 for granular soils and 

between 0.4 and 0.7 for cohesive soils) and the method of excavation 
(identified by a value for expected ground loss v). 

The value assumed for ground loss in the process described is 
without doubt the key parameter in the analysis and it is therefore 
fundamental that it is accurately forecast at the design stage and that 
it is monitored during the construction stage.

According to the above, one of the effective parameters on the 
surface settlement are the overhead geometric parameters or the 
placement depth of the tunnel. in the present study, the effect of the 
two factors are considered on the ground surface settlement between 
the n. 11 and 12 stations of line 1 of Tabriz Subway using Peck’s 
empirical method.

2 INTRODUCTION THE PROJECT

The study was carried out at the twin subway tunnels of first line 
of Tabriz city, which is located at east Azerbaijan, iran. it has the 
urban population of approximately 1,280,000 in 2012, as there is 
about 1,800,000 passengers travel inside the city every day. it is 
expected that the city population will be around 2,000,000 and 
about 4,500,000 passengers will travel each day inside the city 
in 2020. So considering the high volume of travels inside the city 
and the necessity of using the railway transport system in order to 
minimize the city Traffic problems, studies on the first line of subway 
were started in 2000. Tabriz railway network comprises 4 paths that 
are designed with 60 stations and the length of 60 km (UURC, 2007). 
The general layout of the metro of Tabriz is shown in figure 1. 
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Figure 2. Excavation subsidence as a result of EPB machine (Arthe TURO, 2010)

The first line of Tabriz subway with the length of 60 km, links 
the southeast region to southwest. it is physically designed as 
on-surface, shallow, deep and high. it is constructed as twin single 
way tunnels in deep section that is excavated with TBm and ePB 
machines with an excavation diameter of 6.88 m, an external 
diameter of segments of 2.18 m and an internal diameter of tunnels 
of 6 m, so there is a distance of 14 cm between the excavation 
diameter and external diameter of segments that is filled with shot 
concrete. in this paper, the section between Stations n. 11 and 12 
of the first line of Tabriz Subway that contains old and traditional 
structures with low strength has been studied. in general, Tabriz 
is placed on the sedimentations of third and fourth geological 
periods that contain clay stone, sandstone, conglomerate, tuff, 
tuffit, gyps and alluvial sedimentations such as clay, silt, sand, 
gravel and pebble of the various grade (TURo, 2005).

3 GROUND SURFACE SETTLEMENT AS A RESULT OF EPB 
EXCAVATION

due to the importance of subsidence in urban areas, in recent 
decades, using earth pressure balance shields for excavating 
tunnels has become common because of various reasons such as 
decreasing subsidence, increasing excavation speed and safety. 

Because of ground pressure balance system, the working under 
the water level is possible. in the machine, the excavated soils to 
create a balance in the face are used and carried out excavation 
operations (Hetrog, 2005). 

Tunneling machines developed settlement with the excavation and 
the progress in loose soils. The balanced excavation machines of 
ground pressure have a similar operation.

The excavation subsidence as a result of ePB machine can be seen 
in figure 2.

4 PECK’S EMPIRICAL METHOD

Peck (1969) stated that the transverse settlement trough can be 

described by a gaussian error function and this mathematical 

description has been widely accepted since then. following this 

approach, the vertical settlement in the transverse direction is 

given by (franzius, 2003):

Where Sv,max is the maximum settlement measured above the 
tunnel axis, Sv is surface settlement at tunnel cross section, y 
is distance from tunnel axis The parameter i, the trough width 
parameter, represents the standard deviation in the original 
gaussian equation.

Consequently, the area enclosed by the settlement trough can 
have a value expressed by

Where vs is the volume of the settlement trough per unit length.

The volume of the surface settlement trough therefore is equal to 
the volume of soil which is excavated in excess of the theoretical 
volume of the tunnel. it is common to specify this excess volume 
as a proportion of the theoretical tunnel volume (per unit length):

Where vl is the volume loss and d is the outer tunnel diameter. it 
is normally expressed as a percentage. After combining equations 
1 to 3 the transverse settlement profile can be expressed in terms 
of volume loss:

 

for a given tunnel diameter d the shape and the magnitude of the 
transverse settlement curve therefore only depends on the volume 
loss vl and the trough width i.

Amount vl (%) depending on the execute method and surrounding 
environment (Tab. 2).

Table 2. vl values by different methods implemented  
(franzius, 2003)

in Table 3, different values of the parameter (i) can be observed that 
provided by various researchers.

in the present study, considering that the tunnels are excavated in 
areas of sandy soil layers, inflection width parameter of Atkinson 
and Potts that is presented for the loose sand has been used.
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Figure 3. Face loss

Figure 4. Loss of radial shields

Figure 5. Loss overall radial shields

Figure 6. Loss behind the shield

Table 3. Inflection dimension proposed by various researchers (Sweeney, 2006)

Where: Z0= Depth of the tunnel spring line below ground surface, R= Tunnel Radius.

5 STUDY OF THE VOLUME LOSS EFFECT ON THE GROUND 
SURFACE SETTLEMENT

The volume of the surface settlement trough, v, can be expressed 
as a percentage of the volume of excavation and is referred to as 
the percentage volume loss.

during excavation, the ground around tunnel can shift inward, so 
that the stress relief occurs.

Therefore, it always is necessary that the excavated volume is the 
larger than the holes final volume. The added excavate volume is 
called the volume loss (Sweeney, 2006).

for a TBm tunnel the volume loss is the sum of the following 
four components, the magnitude of which will depend upon the 
methodology and control of the construction, and the soil type 
(vittorio et al., 2007).

face loss:

This component is due to loss of ground into the face of the 
excavation. The magnitude of face loss is influenced by the ground 
type and the support pressure applied to the face (fig. 3).

Loss around the shield:

The excavated diameter of the tunnel is typically greater than 
the diameter of the tail skin of the shield. This leaves an annulus 
around the shield into which the surrounding ground can move. 
The magnitude of the resulting volume loss is dependent on the 
stability of the ground around the tunnel (fig. 4, 5).

Loss behind the shield:

As the TBm moves forwards an annular space is let around 
the tunnel lining. This will be injected with grout to reduce the 
associated volume loss. The magnitude of volume loss depends 
on the effectiveness of the grout injection, the grouting pressure 
and the time for the grout to gain sufficient strength to prevent 
ground movement (fig. 6)
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Figure 7. Settlement of the surface at a depth of 17 meters

Figure 10. Settlement of the surface at a depth of 23 meters

Figure 8. Settlement of the surface at a depth of 19 meters

Figure 9. Settlement of the surface at a depth of 21 meters

6 GROUND SURFACE SETTLEMENT BASED ON VOLUME LOSS

According to conducted researches, the amount of the volume loss 
(vl) in the mechanized excavation technique vary between 0.8% 
and 1.5%. Therefore, the profile of the ground surface subsidence 
based on different levels vl, 0.8, 1.3, 1 and 1.5 and a constant depth 
is plotted using Peck’s empirical methods. The results are shown 
at figures 7 to 10.

7 EFFECT OF TUNNEL DEPTH ON GROUND SURFACE SETTLEMENT 

CURVE

Considering the tunnels excavation depth vary between 17 to 23 

meters at the n.11 and n.12 stations of line 1 of Tabriz Subway, 

the ground surface settlement profile is considered in the various 

depths (H) and values of constant volume loss. The results are 

shown at figures 11 to 14.

The results of ground subsidence curves for different values of vl 

and the tunnel depth are presented in Table 4. As can be seen, the 

value of the surface settlement increased with increase the volume 

loss and constant the tunnel depth.

Also a simultaneous increase in ground volume loss and the 

distance between tunnel axis and surface causes the increase 

of ground settlement proving the more important role of ground 

volume loss than the distance between tunnel axis and surface in 

ground settlement. 

ground longitudinal subsidence diagrams are plotted for different 

values of the tunnel depth and the volume loss 1% in figure 15. As 

it can be observed, almost in all depths in distance of 2.4 times the 

diameter of the tunnel subsidence reaches stationary state.

8 CONCLUSIONS

The value for “ground loss” constitutes a key parameter for 

managing excavation using an ePB shield, because of its 

importance in assessing surface subsidence phenomena and 

building damage risk. it is the sum of different components, which 

develop during the stages of tunnel advance at the face and 

around the cavity, in the tail zone and after the preceded segments 

lining is placed. The importance impact of this issue and depth 

of placement of the tunnel onto ground surface settlement was 

discussed in this paper.

The value of the ground surface settlement between n.11 and n.12 

stations of line 1 of Tabriz Subway for the tunnel depth of 17, 19, 

21 and 23 meters and the volume loss of 0.8, 1, 1.3 and 1.5 studied. 

The Results
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Figure 11. Surface settlement profiles of VL =% 0.8 

Figure 12. Surface settlement profiles of VL =% 1

Figure 15. Longitudinal settlement curve for different values of the tunnel depth 

Figure 13. Surface settlement profiles of VL =% 1.3

Figure 14. Surface settlement profiles of VL =% 1.5

Table 4. Results ground surface settlement using by Peck’s 
empirical method for different value of vl and tunnel depth 

showed that the ground subsidence increased with increase the 
volume loss due to mechanized tunneling. The lower depth the tunnel 
is excavated, the less the effect of the tunnel excavation is observed. 
The design of a monitoring system both in the tunnel by monitoring 
the operating parameters of the TBm and on the surface by setting up 
a network of topographical datum points to monitor settlements along 
the tunnel alignment and across it is an indispensable instrument for 
verifying and regulating excavation activities.
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Orascom Construction announced that its 50-50 joint venture 
with Arab Contractors has signed a contract with the National 
Authority for Tunnels to execute Phase 4B of Cairo Metro Line 
III. OC’s share of the contract amounts to approximately EUR 
295 million.

OrascOm cOnstructiOn-arab 
cOntractOrs JOint Venture awarded 
fOr the cairO metrO Line iii

O rascom Construction-Arab Contractors ortak girişimi ile Ulusal 
Tünelcilik Dairesi, Kahire Metro Hattı 4B etabı için anlaşma 
imzaladılar. Orascom firmasınınpayına düşen bütçe yaklaşık olarak 

295 milyon euro olarak belirlendi. Ortak girişim yeni etabın bütün işlerinden 
sorumlu olacak ve 6,1 km uzunluğunda viyadük yapımı işi ile 5 adet istasyon 
yapımı işini gerçekleştirecektir. Aşama 4B dahilinde Kahire Metrsou 3 nolu 
hattı için görevlendirilmiştir. Aynı zamanda grup 275 milyon Euro ile aşama 
3 ve 90 milyon Euro ile aşama 4A çalışmalarını yürütmektedir. 

3. aşama 18 km tünelcilik çalışması ve viyadük işlerini içermekte ve toplamda 
yerüstü, hemzemin ve yeraltı olmak üzere 15 adet istasyon yapımı işini 

içermektedir. Bütün sözleşmeler daha önce birlikte çalışmış olan Mısır ve 
Fransız konsorsiyumları tarafından gerçekleştirilecektir. 3. Aşama için Orascom, 
VINCI, Bouygues ve Arab Contractors firmalarının bulunduğu konsorsiyum 
inşaat işlerini ve Orascom, TSO ile ETF firmalarının bulunduğu konsorsiyum 
ise raylı sistem işlerini yürütecek. Kahire 3 nolu metro hattı 3. Aşamanın 
bütçelendirmesi Fransız ve Avrupa’lı birimler tarafından yapılmaktadır. 
Orascom Construction CEO’su Osama Bishai “Ulaşım sektöründeki market 
payımız ile Kahire metro projesindeki yerimizi arttırmak bizim için oldukça 
gurur vericidir. Zayıf olduğumuz alanlarda kendimizi güçlendirerek ileride 
çok daha fazla geri dönüş almayı planlamakta ve şirket ortakları için başarılı 
adımlar atmayı planlamaktayız” sözlerini dile getirdi. 

ORASCOM-ARAB CONTRACTORS ORTAK GİRİŞİMİ 
KAHİRE METROSU HAT 3’Ü YAPACAK

Kaynak: www.thehindubusinessline.com

The Union Cabinet (India) gave its approval to the 
proposal for Chennai Metro Rail Phase-I Project from 
Washermanpet to Wimconagar, which covers a length of 
9.051 km, at a total cost of ₹3,770 crore.

cabinet apprOVes chennai metrO raiL 
prOJect

H indistan’da Birleşmiş Bakanlar Kurulu Chennai Metro hattı birinci 
aşama Washermanpet ile Wimconagar arasına yapılacak olan 9.051 
metre uzunluğundaki proje için proje için 496.130 Euro bütçeyi 

onayladı.

Proje Chennai metro limited şirketi tarafından yürütülecek ve Mart 2018 
ayında hizmete alınması beklenmektedir. Endüstriyel alanda çalışan 
bireylerin merkezi iş bölgelerine ulaşımını kolayca sağlayabilmek için 
yapılacak olan bir uzatma projesi olarak duyurulmuştur.

Toplam proje bütçesinden 93.830 Euro Centre firmasına ve 120.545 Euro 
ise Tamil Nadu firmasına pay edilmektedir. Geriye kalan 2.782.145 Euro 
ise yerel kaynaklardan sağlanacaktır.  Tahmin edilen yolcu kapasitesi ise 

ilk sene içerisinde günlük 160.000 olarak belirlenmiştir.  Bakanlar kurulu 
aynı zamanda Hindistan ve Katar arasında bir çok bölgeyi kapsayacak bir 
çalışmayı daha onaylamıştır. Turizm alanında her iki taraf için uzun dönem 
süresince etkili olabilecek ve gümrük çalışmalarında da fayda sağlayabilecek 
projeye imza atmışlardır. 

Buradaki amaç gümrük işlemlerindeki aksaklıklara yardım etmek ve ticareti 
yapılan malların ülkeler arasında daha verimli bir şekilde yürütülebilmesini 
sağlamak olarak adlandırılabilir. 

Diğer bir karar ise, bakanlar kurulu Kuzeydoğu demiryolu Mau istasyonu ve 
doğu merkez demiryolu Tarighat istasyonu arasında yeni bir hat yapımı işi 
olarak belirlenmiştir. Bu yeni hattın uzunluğu 51 km olarak belirlenmiş olup, 
proje bütçesi 232.274 Euro olarak tahmin edilmekte olup, 277.544 Euro 
gibi bir bütçe ile tamamlanması beklenmektedir. Bu proje yaklaşık olarak 
önümüzdeki altı yıl içerisinde tamamlanacaktır. 

HİNDİSTAN BAKANLAR KURULU CHENNAI METRO 
HATTI BÜTÇESİNİ ONAYLADI
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ITA COSUF toplantıları oldukça profesyonel ve tünel güvenlik uzmanları 
için bir tanışma ağı oluşturması ile ünlüdür. Bir önceki toplantı ise 
mart 2016 ayında Hollanda Rotterdam şehrinde gerçekleştirilmiştir. 

Gelecek buluşma ise 25-26 ekim tarihlerinde Helsinki Finlandiya’da 
gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda aktivite gruplarının toplantıları, genel 
kurul ve ITA COSUF 2016 ödülünün sahibi belirlenecektir. Düzenlenen 
bu çalıştay sadece üyelere özel olduğundan bu konu üzerinde çalışma 
yapanların ITA COSUF üyesi olması beklenmektedir. 

Finlandiya ulaşım müdürlüğü Helsinki’de düzenlenecek çalıştaya ev 
sahipliği yapıyor

ITA COSUF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Roland Leucker “Finlandiya 
ulaşım müdürlüğü ile birlikte sadece üyelere özel olan bu çalıştayı 25-26 
Ekim 2016 tarihlerinde düzenlemekten oldukça gurur duymaktayız. 

Finlandiya’da  Otoyol ve demiryolu işletmeciliği ana başlıklı bu 
çalıştayda uygulamalı güvenlik ve yeraltı komitesi uluslarası tünelcilik 
derneğinin 4 ana grubundan biri ve tünel uzmanları arasındaki en büyük 
ekip olma özelliğini taşımaktadır. İlginç etkinlikler ve tünel güvenliği 
üzerine profesyonel tartışmalar beklediğimiz bu çalıştay süresince tünel 
güvenliği üzerine ödülleri dağıtma ve Helsinki metrosunu ziyaret etme 
uygulamalarını yapmayı planlamaktayız”. sözlerini dile getirdi (şekil 1). 

Yürütme kurulu ve çalışma grupları toplantıları 25 Ekim 2016 tarihinde 
gerçekleşecektir

25 ekim Salı günü Helsinki’deki ilk günde yürütme kurulu ve çalışma 
gruplarının toplantıları yer alacaktır. ITA COSUF üyeleri istedikleri çalışma 
grubunun toplantılarına katılabilir ve değerli bilgi ve birikimlerini 
bireyler ile paylaşabilirler. Aktivite gruplarının çalışma alanları ise 
Avrupa ve Uluslararası Aktiviteler (ÇG1), Yönetmelikler ve Başarılı 
Uygulamalar (ÇG2), Araştırma ve Yeni Bulgular (ÇG3) ve Karayolu 
Tünelleri Güvenlik Uzmanlığı (ÇG4) olarak adlandırılabilir. 

Ödül töreni ile birlikte Genel kurul toplantısı, eğitim ve arazi gezisi 26 
Ekim tarihinde düzenlecektir. 

İkinci gün 26 Ekim Çarşamba günü sabah erken saatlerde genel kurul 
toplantısı ile başlayacak ve 2016 yılının ITA COSUF ödülünü kazananını 
açıklayacaktır. Törenin ardından ödül sahibi çalışmasını katılımcılara 
sunacaktır. Bu çalışmadan sonra teknik oturumlar başlayacak Finlandiya 
yollar komitesi yeraltı uygulamaları, geniş çaplı projeler ve Helsinki’de 
devam eden inşaat çalışmaları ile trafik kontrol merkezi hakkında 
bilgiler verecektir. Son olarak, 21 km uzunluğunda ve 13 istasyona sahip 
Länsimetro isimli yeni metro hattı tanıtılacaktır. Ardından katılımcılar 
trafik kontrol merkezi ile yeni metro hattının bir veya iki istasyonunu 
ziyaret edeceklerdir. 

ITA COSUF: HELSİNKİ BULUŞMASI

ITA COSUF Meetings are well-known for its high-professional 
information and the chance of networking with Tunnel Safety 
Specialists from all over the world. The latest successful 
meeting was the Tunnel Safety Officers Forum held in March 
2016 in Rotterdam (NL). And the next event is coming soon: 
The private Workshop from 25th to 26th October 2016 in 
Helsinki (Finland) with Activity Group Meetings, General 
Assembly and the Ceremony of the ITA COSUF Award 
Winner 2016. As this workshop is for members only, it is 
recommended to join ITA COSUF.

ITA COSUF: HIgH-PrOFIle MeeTIngS In 
HelSInkI
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350 workers continue to work 24 hours in 
Sabuncubeli Tunnel. Tunnel will connect Izmir to 
Manisa and reduces transportation time to 15 
minutes. Construction works has been done around 
59 percent without any complications. One tube is 
4040 meters and the other one is 4070 meters long. 

Sabuncubeli Tunnel iS in Full SpaTe

Sabuncubeli Tüneli’nde, 350 işçi, dört noktadan 24 saat 
çalışmalarını devam ettiriyor. İzmir-Manisa arasında 15 dakikaya 
indirecek olan tünelin inşaatının yüzde 59’luk bölümünün 

tamamlandığı, inşaatın sorunsuz devam ettiği açıklandı. 

Sabuncubeli Tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na aday olduğu sırada açıkladığı 35 projenin en 
önemlilerinden birisi oldu. Hem İzmir-Manisa arasındaki mesafeyi 15 
dakikaya indirecek hem de en zorlu bölümünü kolayca geçilmesini 
sağlayacak olan tünelin bir tüpü 4.040 metre, diğeri ise 4.070 metre 
uzunluğunda olacak. 

Yaklaşık 350 işçinin dönüşümlü olarak İzmir ve Manisa yönlerindeki 
4 noktadan çalışmasını sürdürdüğü tünel inşaatının yüzde 59’luk 
bölümünün tamamlandığı açıklandı. Zorlu bir yer yapısına sahip olan 
tünlerin bir tüpünde 2.300 metrenin, diğerinde ise 2.550 metrelik 
bölümün kazının tamamlandığı, inşaat işlerinin ise devam ettiği 
öğrenildi. Karayolları bölge müdürlüğü yetkileri de, tünellerdeki 
çalışmaların sorunsuz olarak devam ettiğini, bölgedeki arazi yapısının 
önceden bilindiğini, yaşanan sorunların da zaten beklendiği için 
önlemlerini ala ala inşaata devam ettiklerini söyledi. Karayolları 
Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Sabuncubeli Tünelleri’nin, 2017 yılının 
sonunda hizmete gireceğini de ifade etti. 

SABUNCUBELİ TÜNELİ SON HIZ DEVAM EDİYOR

Kaynak: www.arup.com

Kaynak: www.egemeclisi.com

Development of a 9.7km long Kaynarca Central-
Pendik-Tuzla Tersane Metro Line and Pendik Central-
Kaynarca Central Underground Rail System (metro) 
Line. Multidisciplinary metro design feasibility study, 
preliminary and final design.

iSTanbul MeTro Kaynarca line

Arup, 9,7 km uzunluğunda Kaynarca-Pendik-Tuzla Tersane Metro 
Hattı ile Pendik-Kaynarca Metro Hattı’nın fizibilite, avan ve nihai 
proje çalışmalarını yürütmektedir. 

İstanbul her geçen gün büyüyen ve yaklaşık 84000 aracı her sene trafiğe 
eklenmesi ile oldukça zorlu bir şehir olmaktadır. Motorlu araçların 
artış miktarı nüfusun artışından daha yoğun bir şekilde ilerlemektedir. 
Şehrin dört bir yanında sürdürülen metro projeleri ile Avrupa’nın en 
büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’da trafik problemi çözümlenmeye 
çalışılmaktadır. 

Şehirde yeni bağlantılar

Şehrin ana arterlerinde yer alan bir metro projesinin avan ve nihai projesi 
için mühendislik çalışmaları için yüklenici olarak yer almaktayız. Tasarım 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından işveren yapım ihalesine 
çıkacaktır. Proje yaklaşık 9,7 km uzunluğunda olup, 6 adet istasyon 
içermektedir. Projedeki bu değerler İstanbul Büyükşehir şehiriçi ulaşım 
planlama çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. 

Arup olarak biz bu proje kapsamında istasyonların yerlerinin belirlenmesi, 
işletme senaryoları, istasyonların multidisipliner tasarımları, depo 
alanı, inşaat planlarının hazırlanması , finansal ve ekonomik fizibilite 
çalışmalarını yürütmekteyiz. 

Multidisipliner çalışmalar çerçevesinde yapısal, mimari, mekanik, elektrik 
ve istasyonların ICT tasarımları ile ihale  dökümanlarının hazırlanması 
işleri yer almaktadır. 

İSTANBUL METROSU KAYNARCA HATTI
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Geçen seneki Gorkha depreminde hasar gören Melamchi 
İçme Suyu Projesi tekrardan momentum kazanmaktadır. 
Proje yetkilileri derivasyon tünelinin inşasının  bir sene 

içerisinde tamamlanacağını bildirmiştir. 

Belediye ilk aşama çalışmaları çerçevesinde Asya Kalkınma 
Bankası Projesi kapsamında Nisan 2016 ayı itibarıyla 170 milyon 
litre içme suyunu vadiye ulaştırmayı planlamaktaydı. Fakat 
deprem ve ambargodan dolayı bu plan başarısız olmuştur. 

An itibarıyla 27,5 km’lik tünel çalışmasının 16 km’si tamamlanmıştır. 
Ayrıca İtalyan yüklenici CMC Cooperativa Muratori e Cementisti 
di Ravenna mart ve nisan aylarında sırasıyla 932 ve 800 metre 
kazı yapmış ve bir sene içerisinde çalışmalarını tamamlamayı 
planlamaktadır. 

Proje müdür Ghanshyam Bhattarai “öngörülemeyen teknik 
problemlerden ötürü nisan ayındaki iş hacmi bir miktar azalmıştır. 
Problemlerin çözülmesinin ardından mayıs ayından başlayarak 
yüklenici her ay 1 km kazı yapılacağını bildirmiştir.” sözlerini 
dile getirdi. Proje yetkilileri ise mayısın ilk haftasından itibaren 
yüklenicinin ilerleme niktarlarını kontrol etmektedir. 

ADB firması çalışmaların hız kazanmasını danışman firmanın 
değişmesi olarak yorumlamaktadır. ADB ülke direktörü Kenichi 
Yokoyama “EPTISTA firmasının danışman olarak atanması 
ve yüklenici ile iyi ilişkiler içinde olmasının ardından işler 
hız kazanmıştır. İyi bir ilişki beraberinde işlerin hızlanmasını 
sağlamıştır.” sözlerini dile getirdi. 

Yeni yüklenici mayıs 2015 ayında atanmıştır. Bir önceki danışman 
ile yüklenici arasındaki ilişki tasarım dökümanlarının zamanında 
ulaşmamasının ardından bozulmuştur. Kazı çalışmalarının ardından 
nihai kaplama işlemleri, yolların düzenlenmesi, giriş yapılarının 
yerleştirilmesi başlayacaktır. 

Bhattarai bu işlemlerin yaklaşık olarak 6 ay süreceğini tahmin 
ettiğini dile getirmiştir ve ekim 2017 tarihinden itibaren 
Kathmandu Melamchi projesinden su teminine başlayabilecektir 
sözlerini dile getirdi.

Yokoyama her şey yolunda gittiği taktirde proje belirlenen tarihler 
içerisinde tamamlanabilir şeklinde yorum yapmıştır. 

MELAMCHİ İÇMESUYU TÜNELİ BİR SENE 
İÇERİSİNDE TAMAMLANIYOR

Hit hard by last year’s Gorkha earthquake and India’s 
blockade, works on the Melamchi Drinking Water 
Project is regaining momentum. Project officials said 
construction of the diversion tunnel is scheduled to be 
completed within a year.

MelaMchi Drinking Water tunnel to 
coMplete “Within a Year”
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“Halic – Unkapani Underwater Tunnel Project” and 
“Dolmabahce – Levazim – Baltalimani – Ayazaga Tunnels 
Project” were approved by Istanbul Metropolitan Municipality.

2 New TuNNels for IsTaNbul was approved

Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi için hazırlanan 
plan tadilatı teklifi ve “Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa 
Tünelleri Projesi”ne ilişkin plan değişikliği teklifi onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında “Haliç-Unkapanı Su Altı 
Karayolu Tüneli Geçiş Projesi’’nin hayata geçirilmesi için hazırlanan plan 
tadilatı teklifinin yer aldığı “Fatih İlçesi, Haliç Su Altı Karayolu Tüneli ve 
Unkapanı-Kasımpaşa-Şişhane Kavşakları Ön Projesine ilişkin plan tadilatına 
ilişkin komisyon raporu oylamaya sunuldu.

Onaylanan raporla, “Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi”nin 
hayata geçmesinde engel kalmadı.

Projeyle Haliç’in iki yakası arasındaki trafik denizin altından tünelle 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. 1836 yıllında inşa edilen Unkapanı Köprüsü’nün de 
kaldırılması planlanıyor.

Haliç’e ilişkin raporun ardından, “Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa 
Tünelleri Projesi”nin hayata geçmesine ilişkin plan değişikliği teklifi görüşüldü. 
Teklifi içeren Ulaşım ve Trafik Komsiyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
müşterek raporu oylamaya sunuldu.

“Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi”ne ilişkin plan 
değişikliği teklifini içeren komisyon raporu yapılan oylamada kabul edildi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş, ‘Haliç Unkapanı Karayolu Tüneli 
Projesi’ için son yerel seçimler öncesinde Esenler’de halka hitaben yaptığı 
konuşmada ‘Ustalık eserim olacak’ demişti. 

İSTANBUL’A 2 YENİ TÜNELE ONAY ÇIKTI

Kaynak: www.ohl.es
Fotoğraf: www.hurriyet.com.tr

Kaynak: www.haberturk.com

OHL and the Government of Gibraltar have reached an 
agreement to complete the works in the airport access 
tunnel, a project that will alleviate congested traffic in the 
area, improving the quality of life of Gibraltar’s residents 
and visitors. 

oHl agrees wITH THe govermeNT of 
gIbralTar To CompleTe THe works IN 
THe aIrporT aCCess TuNNel

OHL ve Cebelitarık belediyesi havalimanı erişim tüneli işlerini 
tamamlamak için anlaşmaya vardı. Bu proje sayesinde bölgedeki 
trafik yoğunluğu azalacak ve Cebelitarık halkı ile ziyaretçilerinin 

hayat standartları yükseltilecektir. 

 Cebelitarık belediyesi ve OHL arasındaki uzlaşma sonucunda partiler 
arasındaki olumsuzluklar ortadan kaldırıldı.

 Tasarlanan yol Cebelitarık havalimanına kadar uzatılacak ve bunun 350 
m’lik kısmı tünel olarak tasarlanacaktır

Cebelitarık belediyesi ile OHL arasındaki uzlaşma sonucunda yeni bir erişim 
yolu yapımı işi yer almakta ve daha önce belirlenen uçak pisti ile kesişen 
yol ise iptal edilmiş bulunmaktadır. Cebelitarık belediyesi ve OHL arasında 
yapılan uzlaşma ile partiler arasındaki anlaşmazlıklar son bulmuştur. 
Cebelitarık belediyesi ile işbirliği içinde olan OHL işverenin yaptığı 2018 
sonuna yetiştirilmesini beklediği proje önerisini en iyi ve son teknoloji ile 
buluşabilmek için redetmektedir.  

Cebelitarık belediyesi OHL firmasına bu projeyi 2008 yılı sonunda toplamda 
30,23 milyon pound gibi 

Öngörülen Ölçümler

OHL 1,24 km uzunluğunda her iki yönde iki şeritli bir yol tasarımını ve 
inşaat çalışmalarını yürütecek olup, tamamlandığında İspanyol sınırı kontrol 
merkezini Devil’s Tower yolu ile bağlayacak Doğu Kıyısı caddesi ve Katalan 
caddesine erişim noktaları ayrıca sağlanacaktır. Bu çalışma Cebelitarık 
havalimanını 350 metre uzunluğunda bir tünel ile 27 numaralı uçak pistinin 
altından geçilerek yapılacaktır. Tünel boyunca bisikletliler ve yaya yolcular için 
ayrı bir tünel inşa edilecektir. Her bir tünel elektrik, mekanik ve yol güvenlik 
tesisleri ile sinyalizasyon ve drenaj sistemi ile donatılacaktır. Bu çalışma aynı 
zamanda tünel tesislerinin işletilmesi ve kontrolü için bir bina, depolama için 
bir alan, uçak yakıtı yükleme ve indirme alanı ve Cebelitarık havalimanı 27 nolu 
uçak pisti düzenlemesi işini de içermektedir. 

OHL CEBELİTARIK BELEDİYESİ İLE HAVALİMANI 
ERİŞİM TÜNELİ ÇALIŞMALARI İÇİN ANLAŞTI
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 2019’da tüm 
ulaşım unsurları ile entegre 400 kilometreden fazla raylı sistem hedefi 
doğrultusunda Haliç Tüp Geçiş Tüneli, Boğaz Yaya Geçişi, Kabataş Transfer 

Merkezi ve 6 yeni metro hattı için yapım aşaması başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Kadir Topbaş’ın “ustalık eserim” diye 
nitelendirdiği Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli Tüp Geçit Projesi hayata 
geçiriliyor. Yer tesliminden sonra 700 günde tamamlanması planlanan 
Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli yapım işinin ihale süreci Temmuz ayı içinde 
başlatılıyor. Proje ile 1836 yıllında inşa edilen Unkapanı Köprüsü’nün de 
kaldırılması planlanıyor. Unkapanı karayolu tünel geçiş projesi ile tarihi 
yarımada Unkapanı üzerinden Şişhane, Kasımpaşa, Karaköy güzergâhına 
bağlanarak kara ulaşımı tamamen su altında kurulacak bir tünel köprü ile 
sağlanacak.

Haliç’in temizliğine büyük katkı

Deniz tabanına çakılan kazıklar üzerine kurulacak olan sualtı köprüsü deniz 

seviyesinin 8,5 metre altına inşa edilecek. Mevcut köprünün engellemiş 
olduğu su akıntısı, ulaşımın suyun altına alınmasıyla tekrar sağlanarak 
Haliç’in temizlenmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Üç şerit geliş, üç 
şerit gidiş olmak üzere köprü toplam 900 metre uzunluğunda olacak.

Yeşil alanlar ve parklar

Proje ile birlikte Haliç kıyısındaki tarihi yapıların ön plana çıkarılması 
öncelikli hedef olacak ve Haliç kenarları yeniden tanzim edilerek yeni 
rekreasyon ve yeşil alanlar kazandırılacak. Proje yapım sürecinde çevreye 
ve gündelik yaşama olumsuz etkiler en aza indirgenecek. Köprü çıkış 
noktaları belirli mesafelerde kapalı tutulurken çevre düzenlemeleri ve peyzaj 
çalışmaları yapılacak. Karaköy çıkışında bulunan Perşembe Pazarı bölgesi 
yeniden düzenlemeye tabi tutulacak. Tarihi doku korunarak parklar, oyun 
ve spor alanları, yürüyüş yolları, etkinlik alanları yer alacak ve bölge sosyal 
yaşama açılacak.

Tarih yeniden canlanıyor

Mimar Sinan’ın inşa ettiği Haliç’in incilerinden Sokullu Mehmet Paşa Camii 
ve çevresi yeniden düzenlemeye tabi olacak. Ayrıca camii çevresinden 
bulunan Saliha Sultan Çeşmesi ve çevresi düzenlenip canlandırılacak. Altyapı 
çalışmaları devam eden Alibeyköy - Eminönü tramvay hattı projesi çevre 
düzenlemesi tamamlandığında Haliç’te sosyal yaşam daha da keyifli olacak.

Unkapanı karayolu tünel geçiş projesi tamamlandığında mevcut köprü 
kaldırılarak yaya ulaşımı Karaköy’den Kasımpaşa’ya oradan da Hasköy’e 
kadar deklerle sağlanacak. Yer yer yüzer iskeleler olacak. Yüzer iskeleler gemi 
ulaşımına uygun halde açılır kapanır biçimde inşa edilerek tersaneye deniz 
ulaşımı devam edecek.

İSTANBUL ULAŞIMI İÇİN BÜYÜK HAMLE

Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Kadir Topbas 
started construction for Haliç Tube Tunnel, Bosporus 
Pedestrian Crossing, Kabataş Transfer Center and 6 new 
metro lines aiming more than 400 kilometers long integrated 
railway system in 2019.

Move for Istanbul transportatIon
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6 Yeni metro hattı geliyor

Yatırımların büyük bir bölümünü ulaşıma ayıran İBB metro çalışmalarına 
hız verdi. İstanbul’a 12 yılda 98 milyar liralık yatırım yapan İBB’nin 2016 
yılında da 16,3 milyar liralık yatırım bütçesi bulunuyor. İBB, Temmuz ve 
Ağustos’ta 6 metro hattına ilişkin ihale yapacak. Kirazlı-Halkalı metrosu 
inşaat ve elektromekanik işleri, otopark ve depo alanı inşası ihalesi 
Ağustos ayında düzenlenecek. 9,7 kilometre uzunluğa sahip olacak olan 
metro hattında 9 istasyon bulunacak. Küçükçekmece, Bahçelievler ve 
Bağcılar ilçelerinden geçecek hatla trafik yoğunluğunun da azalması 
öngörülüyor. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer 
teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin süresi, yer tesliminden itibaren bin 
20 gün olarak belirlendi.Başakşehir-Kayaşehir metro hattı da Ağustos’ta 
ihaleye çıkıyor. 6 kilometre hat üzerinde 4 istasyondan oluşan Başakşehir-
Kayaşehir metro hattının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 
gün içinde yer teslimi yapılarak başlaması ve 900 günde tamamlanması 
hedefleniyor.

Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi (Hastane)-
Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, 
Montaj ve İşletmeye Alma İşleri yapım işi  yine Ağustos’ta ihaleye çıkıyor. 
17,8 kilometrelik hatta 14 istasyon bulunacak, Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye 
kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Esenyurt’a metro geliyor

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosuna ilişkin ihale  Ağustos’ta 
gerçekleştirilecek. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki hatta, 11 istasyon 
bulunacak. İşin yapım süresi ise yer tesliminden itibaren bin 20 takvim 
günü olarak belirlendi.

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattına ilişkin ihalenin de detayları 
belli oldu. İstanbul’un Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve 
Esenyurt ilçelerini etkileyecek olan hattın ihalesi Ağustos’ta yapılacak. 18,5 
kilometre hat üzerinde 11 istasyondan oluşan Mahmutbey-Bahçeşehir-
Esenyurt metro hattının iş süresi, yer tesliminden itibaren bin 80 gün olarak 
açıklandı. Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattına ilişkin ihale  Ağustos’ta 
gerçekleştirilecek. Yaklaşık 12 kilometrelik hatta 8 istasyon olacak. Bu 
ihalede iş süresi bin 20 gün olarak belirlendi.

En büyük transfer merkezi Beşiktaş

“Kabataş Meydan Düzenlemesi Transfer Merkezi ile İskelelerin Yenilenmesi 
İnşaatı” 28 Temmuz’da başlıyor. Kabataş Meydanı’nda raylı sistem, deniz ve 
karayolu ulaşımı bütünleşiyor. Proje çerçevesinde; 83 bin metrekarelik bir 
alanda yayalaştırılmış yeni bir meydan düzenlemesi yapılıyor. Vapur, deniz 
otobüsü ve motor iskeleleri yenileniyor. Dolmabahçe-Fındıklı arasındaki trafiği 
yeraltına alınıyor. Meydan altında müze, sergi salonları ve otopark inşa ediliyor.

Üsküdar-Kabataş Yaya Tüneli de entegre olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın “Ustalık döneminin 
en önemli eserlerinden biri” olarak açıkladığı Üsküdar ile Kabataş’ı denizin 
altından bağlayacak yaya tüneli projesi de yeni meydanda diğer ulaşım 
sistemlerine entegre olacak. Öte yandan; Kabataş’tan başlayan Beşiktaş, 
Mecidiyeköy, Kağıthane ve Alibeyköy üzerinden Mahmutbey’e oradan da 
İkitelli, Bahçeşehir, Esenyurt’a kadar uzanacak metro hatları Kabataş’ta 
entegre olacak. Mahmutbey Metrosu Kabataş’tan Karaköy ve Unkapanı 
Köprüsü’ne kadar uzatılacak. Proje ihalesi yapılan 18 kilometrelik Beykoz-
Üsküdar Metrosu Üsküdar’da Marmaray ile Kabataş’a entegre olacak. 
Proje ihalesi yapılan 18,4 kilometrelik Sarıyer-Beşiktaş Metrosu Kabataş’a 
uzanacak. Darüşşafaka-Yenikapı Hattı’nın  Taksim-Kabataş Füniküleri ile 
Kabataş’a entegrasyonu da devam edecek. İstanbullular; yayalaştırılmış yeni 
Kabataş Meydanı sayesinde İstanbul’un her noktasına raylı sistem ve deniz 
ulaşımıyla hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecek. 
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Polonya Ulusal Yollar ve Otoyol Genel Müdürlüğü (UYOG), Uznam 
ve Wolin adalarına Świnoujście üzerinden bir tünel projesi yapımı 
ihalesini duyurdu. 

Proje 2007 yılında Altyapı Genel Müdürlüğü ile UYOG ve Świnoujście 
Belediyesi arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda Uznam ve Wolin 
adalarında bağlantı yerlerinin belirlenmesine devam ediliyor. UYOG 
projenin finans işlerini üstlenirken Świnoujście Belediyesi ise bakım 
işlerini üstlenmiş durumda. Świnoujście şehir merkezi ile Polonya 
arasındaki ulaşım bağlantısı Świna Boğazı üzerinden feribotlar ile 
sağlanıyor. Fakat tatil günleri ve kötü hava koşullarında adalara olan 

erişim süresi birkaç saati geçebiliyor. Tünel projesi yapıldığı takdirde 
ulaşım süresi birkaç dakikaya inecek. Tasarlanan projenin 2022 itibarı ile 
tamamlanması planlanıyor. İlk aşamada İhalede yer alacak uygulamalar 
belirlenecek. Daha sonra projenin bütçelendirilmesi için planlama 
yapılacak ve şirketler tekliflerini verecekler. Toplam bütçenin %90’ı 
inşaat işlerine ayrılacak. Toplam tünel uzunluğu 3,4 km olup, bunun 
1,44 km’si tünel açma makinası ile gerçekleştirilecek. Tünel iç çapı 12 m 
olarak tasarlanmış. Çift şeritli iki yön olarak yapılacak olan şeritler 3,5 m 
genişliğinde olacak. Aynı zamanda otoyolun altında bir kaçış tüneli de 
inşa edilecek. 

ŚWİNOUJŚCİE TÜNEL PROJESİ 

Kaynak: www.calatrava.com

Kaynak: www.eurobuildcee.com

The Sharq Crossing (formerly Doha Bay Crossing) 
Masterplan has been developed by Santiago Calatrava at 
the request of the Ministry of Municipal Affairs and Urban 
Planning (MMUP) and features a unique combination 
of an efficient civil engineering solution and a highly 
iconic design. The Masterplan features a major traffic 
connection linking the Airport area with the West Bay 
Financial District and the Cultural City. Substituting the 
formerly proposed tunnel only system, Santiago Calatrava 
has designed a solution with a bridge at each of the three 
ends of the tunnel system. 

Sharq CroSSing ProjeCt

Sharq Geçişi (eski adıyla Doha Körfez Geçişi) Master Planı, Kentsel İşler 
ve Şehir Planlama Bakanlığı’nın isteğiyle Santiago Calatrava tarafından 
geliştirilmiş bir projedir. Proje etkin bir inşaat mühendisliği çözümü 

ile yüksek bir ikonik tasarımın kombinasyonudur. Master Plan kapsamında 
havalimanını Batı Körfezi Finans Bölgesi’ne ve Kültürel Şehir’e bağlayan ana 
trafik akışı ele alınıyor. Daha önce sunulan tek tünel sistemi yerine Santiago 
Calatrava çözüm olarak her birinin çıkışı bir köprüye bağlanan 3 adet tünel 
tasarımı sundu. 

Köprülerin bağlantıları daha önce 3 lokasyon için önerilen trafik sistemiyle 
benzer prensipte tasarlandı. Kısa bir tünel sahil bölgesinin altından 
geçiyor sonra yüzeye çıkarak denizin üstünden köprüyle geçiyor ve ana 
yola bağlanıyor. Bu sayede, her bir köprü kent dokusuna uygun olarak bir 
heykeltraşın elinden çıkmış gibi görünecek. Körfez Geçişi’nin konsept tasarımı 
şu fikirlerden yola çıkılarak oluşturuldu; Corniche’nin gelişimi için Corniche 
Parkı tasarımı, bir ada geçişi için köprü köprü destinasyonu ve yeraltından 
giden yolların birleşimi, Batı Körfezi Köprüsü’nün Corniche Parkı’nın yeşil 
dokusuna uygun şekilde tasarımı, körfezde oluşabilecek çevresel etkilerin 
minimize edilebileceği şekilde köprülerin minimum destek tahkimatıyla 
tasarımlanması, geniş bir su kütlesinin içinden geçecek tünellerin olduğu 
bölgelerde güvenli ve hassas çözümlerin üretilmesi. 

Kültürel Şehir köprüsü kablo destekli uzunca bir köprü tasarımı olarak 
körfezden alçalarak gelen tünelin uzunluğunu kısaltmış oluyor. Tüp yapıdaki 
Al Sharq Köprüsü ise Doha’nın yeni havalimanına bağlantı sağlayacak. Hava 
trafiğini engellemeyecek şekilde alçak ancak  ziyaretçilerine eşi benzeri 
olmayan, ufuğa uzanan çarpıcı bir Doha manzarası verecek yükseklikte 
tasarlandı. 

Tünellerin uzunluğu genel olarak kısa tutulurken en kesidin küçültülmesi ve 
kazı için gereksinimlerin azaltılması saplandı. Bu sayede havalandırma ve 
yangınla mücadele sistemi gibi mekanik yapıları oldukça basit tasarlanarak 
gerekli en kesit minimize edilmiş ve bakım yükümlülükleri en aza indirilmiştir. 
Su seviyesinde çok katlı bir kesişim bölgesinden veya sonradan yapılmış 
olan suni ada üzerinde yapılacak olan bir kesişim noktası yerine ana kesişim 
noktası olarak Batı Körfezi Köprüsü’nün ayağında bir transfer noktası 
tasarlandı. Bu çözümün efektif noktası ise yolun eğimli olması ve deniz 
yatağında bir kesişim noktasının oluşturulmasıdır. 

SHARQ GEÇİŞİ PROJESİ

The General Directorate of National Roads and Motorways 
has announced a tender for the design and construction of a 
tunnel linking the Uznam and Wolin islands with Świnoujście. 
Transport between the centre of Świnoujście and the rest of 
Poland is currently provided by ferries across the Świna strait. A 
tunnel would allow access to Świnoujście in just a few minutes.

Tunnel To ŚwinoujŚcie
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Güray Kapadokya Yeraltı Seramik ve Çömlek 
Müzesi adıyla Türkiye’nin İlk Yeraltı 
Müzesi’nin kurucusu ve fikir babası Güray 

Tüysüz ile görüşerek müzenin doğuş hikayesini, 
kazı çalışmaları ve müzenin genel özellikleri 
hakkında bilgiler aldık.

Güray Tüysüz; 1843 yılından bu yana  5 nesildir 
Kapadokya bölgesinde, Nevşehir’in Avanos 
ilçesinde çömlek ve seramik yapan bir aile şirketi 
olan Güray Çömlekçilik & Seramik şirketinin 

mensubu. 1966 yılı doğumlu olan Güray Tüysüz, 
Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 
bölümü mezunu. Seramik çarkının başına ilk 
kez dedesi Mustafa Tüysüz ile oturan Tüysüz, 
bu sanatı dedesinden öğrenmiş.  Halen babası 
Yusuf Tüysüz ve 4 kardeşi ile birlikte atölye 
çalışmalarına devam etmekte.

Müze fikrinin doğuşunu ve gelişim sürecini 
Güray Tüysüz şu şekilde açıklıyor; “Avanos, 
Hititler’den beri çömlekçiliğin yapıldığı bir 
kasaba olmasına rağmen hala bir çömlek ve 

seramik müzesine sahip değildi. Atölyemize 
gelen yerli ve yabancı müşterilerimizin bizlere 
sıkça sordukları “Atalarınızdan kalan çömlek ve 
seramikler yok mu? Onları görebilir miyiz?” gibi 
soruların sonucunda bizler bunu bir görev olarak 
benimseyip müze oluşturma kararı aldık. Uzunca 
bir zamandan beri elimizdeki mevcut eserlere, 
Anadolu’nun değişik yerlerinde bulunmuş tarihi 
değere sahip çömlek ve seramikleri de ekleyerek 
güçlü bir koleksiyon oluşturduk.”

Tüm çalışmalar tamamlanıncaya kadar müzenin 
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TÜRKİYE’NİN İLK YERALTI MÜZESİ KAPADOKYA’DA

Guray Tuysuz explained the concept of the museum as following: “Avanos, where pottery started in the time 
of Hittite’s, didn’t have a museum for pots and ceramics. Besides, we got the inspiration from our customers. 
People were asking “do you have a place which we can see your ancestral works?” Afterwards, we developed our 
collection from existing products and by collecting historical artifacts all around the Anatolia.” 

A roadheader was used for the excavation of the underground museum. Mr. Tuysuz stated that “There were no 
difficulties in the excavation part. All formation located in the cavern was rock. The most difficult problem was 
moisture. We found the solution by using moisture equipment and ventilation channels.” 

First UndergroUnd MUseUM oF tUrkey
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oluşturulma fikri gizli tutulmuş. Müzenin ziyarete 

açılmasının ve tanıtımının yapılmasının ardından 

müzeyi ziyaret edenler, duygularını paylaşan 

dostları, Güray Bey’e doğru yolda olduklarını 

anlatmışlar. Ülkemizin tarihi ve kültürel 

değerlerinin farkında olan tüm konuklar ayrı ayrı 
teşekkür edip müze tanıtımında Güray Bey ve 
ekibine destek vermişler.

Yeraltındaki bölümlerin oluşturulması için kollu 
galeri açma makinesi kullanılmış. 1998 yılında ilk 

olarak halen atölye ve mağaza olarak kullanılan 

kısım kazılarak işe başlanmış. Bu bölüm 2000 m2 

toplam alana sahip, 2 katlı ve yine yeraltı şehri 

biçiminde oluşturulmuş. Kazı işlemleriyle alakalı 

olarak Güray Bey şu bilgileri veriyor; “Açıkçası 
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yeraltı kazılarında karşılaşılan özel bir zorluk olmadı. Oyulan bölümün 
tamamı kaya çıktı, kırılamayacak kayaç çıkmadı karşımıza. Topraklı kısım hiç 
yoktu ve bu yüzden çatlaklı bir yüzeye sahip değiliz. Var olan en büyük sorun, 
yüzey sularının aşağıya akması sonucu içeride oluşan nem problemiydi. 
Bu problemi de profesyonel nem cihazları ve havalandırma kanallarıyla 
çözmüş bulunmaktayız.”. 

Yeraltı kazılarında 10.000 m3 hafriyat açığa çıkmış. Hafriyat eski bir kum 
ocağının doldurulması işinde kullanılmış. Toplam 1500 m2 alana sahip 
Yeraltı Müzesi’nin havalandırılması amacıyla 11 adet havalandırma bacası 
yapılmış. Bu bacaların dördünde kuvvetli emiş yapan havalandırma fanları 
bulunuyor. Müzenin oluşturulma çalışmaları sırasında eserlerin toplanması 
15 yıl sürmüş. Bu süreçte Güray Bey, koleksiyoner belgesini temin etmiş. Bina 
inşaatına ise 5 yıl önce başlanmış ve son rötuşların yapılmasının ardından 
Nisan 2014 tarihinde müze ziyaretçilerine kavuşmuş.

Yeraltı Müzesi’nin iki önemli özelliği bulunuyor. Birincisi; tamamının 
yeraltında kayadan oyma olarak yapılmış olmasıdır. Bu özelliğiyle ülkemizde 
tek olup, dünyadaki birkaç özel yerden birisidir. İkinci özelliği ise müzede 
bulunan eserlerinin seramikten oluşmasıdır. 

Yüzeyden 20 metre kadar aşağıda bulunan müzenin genişliği, amorf yapısı 
nedeniyle 20 ila 70 metre arasında yer yer değişiklik göstermektedir. 3 
bölümden oluşan müzede iki adet sergi salonu ve fuaye-kafeterya bölümü 
bulunmaktadır. 

Müzenin birinci bölümünde ilk çağdan 20.Yüzyıla kadar Anadolu’da 
yapılmış olan çömlek ve seramiklerin orijinalleri sergilenmektedir. İkinci 
bölümde ise son yüzyılda yaşamış ve hala yaşayan dünyaca ünlü seramik 
sanatçılarımızın imzaları ve eserleri sergilenmektedir. Üçüncü bölüm 

ise resim, heykel, seramik, fotoğraf gibi güzel sanatların her alanındaki 
sanatçılarımızın eserlerini sergileyebilecekleri bir kültür merkezi olup; sergi 
salonu, kütüphane, kafe, şömineli dinlenme salonu ve müzik köşesinden 
oluşmaktadır.  

Yeraltı Müze’si; gündüz saatlerinde müze ziyaretçilerine hizmet edip, 
akşamları ise eşsiz ortamında 300 kişiye kadar toplantı, kokteyl, dans, sema 
gösterisi ya da müzik konserleri gibi nezih organizasyonlara ev sahipliği 
yapabilmektedir. Yanı sıra Antik Eserler Salonu’nda bulunan, yükselip 
dönebilen pisti, özellikle lansmanlar için ideal bir ortam oluşturuyor.

Güray Tüysüz müzenin hedefleri ve geleceğe dönük beklentileri konusunda 
şu ifadelerde bulunuyor; “Müzemiz kültürel bir projedir. Hedefimiz;  
Anadolu’da ilk çağdan günümüze çömlek ve seramiğin evrimini orijinal 
eserlerle göstermek ve gelecek nesillerimize güzel bir hediye bırakmaktır. 
Bir kültür merkezi gibi düşündüğümüz müzemizde sanatını ilgililerle 
buluşturmak isteyen sanatçılara da ev sahipliği yapmaktayız.”

Türkiye’nin ilk yeraltı müzesini hayata geçiren Tüysüz Ailesi projelerini 
geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Müzenin hemen yan tarafında 
çalışmalarına başlanan ikinci etap bulunuyor. Bu yeni kısım hayata 
geçirildiğinde müzenin toplam kullanım alanı 5.000 m2’ye ulaşacak. Bu 
yeni kısımda amfi tiyatro biçiminde toplantı salonu, restoran, sunum- eğitim 
odaları ve yeni sergi salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Bu yeni kısım 
için sponsora ihtiyaç duyduklarını belirten Güray Tüysüz, henüz bir sponsor 
bulamamaları nedeniyle çalışmaları ne yazık ki askıya almak durumunda 
kaldıklarını ifade ediyor. Tüysüz; yeraltında emek harcayan madencileri ve 
tünelcileri müzelerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtiyor. 
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3. TÜNEL YAPIM TEKNOLOJİLERİ 
VE EKİPMANLARI FUARI

Tünelcilik Derneği; 2014 yılında Türkiye’nin 
tünelcilik ile ilgili ilk fuarı olan 1. Tünel 
Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nı 

(1st Tunnel Expo Turkey) Demos Fuarcılık ile 
birlikte başarıyla gerçekleştirmişti. Fuara yerli ve 
yabancı 155 firma katılmıştı. 

2. Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları 
Fuarı’nı da (2nd Tunnel Expo Turkey) Tünelcilik 
Derneği ve Demos Fuarcılık birlikte 2015 yılında 
düzenlemişlerdi. 24 farklı ülkeden olmak üzere 
sektörle doğrudan ilgili olan toplam 3.000’in 
üzerinde kişi fuarı ziyaret etmiş, ulusal ve 
uluslararası 104 katılımcı firma fuara iştirak 
etmişti. Tünelcilik Derneği ve Demos Fuarcılık bu 
yıl 3. Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları 
Fuarı’nı (2nd Tunnel Expo Turkey) 01-04 Eylül 
2016 tarihleri arasında yine İstanbul Fuar 
Merkezi-Yeşilköy’de birlikte düzenleyecekler. 
Dünyanın önde gelen firmaları 3 gün boyunca 
ürün, teknoloji ve hizmetlerini tanıtmak üzere 
ziyaretçilerle buluşacak.

Fuarda TBM (Tünel Açma Makineleri), yapı 
kimyasalları, havalandırma, iş makineleri, 
patlatma, tasarım, mühendislik, proje, müşavirlik, 
müteahhitlik, aydınlatma, ölçme sistemleri gibi 
sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok 
şirket bu organizasyonda yerlerini alacaklar. 

3TH TUNNEL EXPO TURKEY
Turkish Tunnelling Society together with Demos 
Fair Co are happy to organize the 3.th Tunnel 
Construction Technologies and Equipment Fair to 
be held in 01-04 September 2016 on again Istanbul 
Fair Center-Yesilkoy.
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Birkaç kilometre uzunluğundaki bir tüneli hem başarılı bir deneyim 
haline getirip hem güvenli yapabilmek nasıl mümkün olabilir? Bu 
sorunun cevabı “sanat ile” olarak verilebilir. Tasarım becerileri, mimari 

alan kullanımı ve tasarım gücü ile beş adet başarılı sanat çalışması ortaya 
çıkarılmış durumda. 

İsveçli Swesco firması, başkent Stockholm’deki Kuzey Bağlantı Tüneli’nde 
santasal bir tasarıma imza attı. Sanatçıların ve mimarların yakın bir işbirliği 
içinde sürdürdükleri bu çalışma, tünelde bir sanat oluşturma ve aynı zamanda 
güvenli bir seyahat sağlamayı amaçladı.

Kuzey Bağlantı Tüneli’ndeki 5 adet sanatsal çalışmanın her birinin seyir 
halindeyken görülebilme süresi yedi saniye olarak belirlenmiş. Tasarımın 
konsepti ise projenin yakınında bulunan Ulusal Şehir Parkı, Haga Park ve dört 
mevsimden oluşuyor. 

Uygulama: Kuzey bağlantı tüneli sanat çalışması  (Norra Länken)

Konum: Stockholm

İşveren: İsveç Ulaştırma Dairesi

Tamamlandığı sene: 2014

Sorumlu mimar: PeGe Hillinge

Köprüler ve tüneller sürdürülebilir trafik çözümlerinde anahtar parçaları 
oluşturmaktadır. Güvenli olmalarının yanı sıra estetik olarak görünümlerinin 
de başarılı olması gerekmektedir. Bu yüzden modern ve kültürel çalışmalara 
adapte edilebilirler. 

İsveçli Swesco firması, planlama ve tasarım konusundaki tecrübesini 
yeni inşaat projeleri, revizyon çalışmaları, bakım işleri ve destekleme 
uygulamalarında gösterebilmekte, mimarların eşsiz projeleri ile güvenli 
uygulamalar üretebilmektedir. Çelik ve betonarme yapılar üzerine uzmanlığın 
yanı sıra, kablo destekli köprüler ve birçok askıda yapı üzerine projeler 
gerçekleştirmektedir. Yeraltı uygulamalarında ise, yol ve demiryolu tünelleri ve 
çeşitli yeraltı uygulamaları için depolama alanı tasarımı yapılmaktadır. 

Şehrin ulaşım çözümlerinin efektif ve güvenli olması orayı etkileyici yapmaktadır. 
Swesco altyapı uzmanları ulaşım sistemleri tasarlayarak insanların gün 
içerisindeki yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Otoyoldan demiryoluna, yeraltı 
metrosundan köprüye, ulaşım merkezleri dahil birçok projenin tasarımını 

KUZEY BAĞLANTI TÜNELİ’NDE SANATSAL ÇALIŞMA

Bridges and tunnels constitute a key component of 
sustainable traffic solutions for a modern society. They 
must be both safe and aesthetically pleasing. They are to 
blend in or stick out, and be adaptable to both modern and 
cultural-heritage environments. How does one make a stretch 
of tunnel that is several kilometres long into a lucrative 
experience, while also maintaining and even enhancing 
safety? The answer is: with art. Design skills, architectural 
space configuration and artistic design have resulted in five 
strong works of art.

The ArTwork in The norThern  
Link TunneL
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Kaynak: www.sweco.se

yaparak şehirlerin kalitesini artırmaktadır. Bugünün trafik sisteminde uygun 
erişilebilirlik ile bireylerin yaşamını daha sürdürülebilir bir hale getirmektedir. 
Büyükşehirlerin artan nüfusları ve artan araç sayısı ile altyapı sistemlerine 
olan gereksinim her geçen gün artmaktadır.  Seçenekler güvenlik ve çevre 
koşullarından ödün vermeden erişilebilirliği arttırmak üzerine kurulmaktadır. 
Yeni teknoloji ile akıllı ulaşım sistemleri altyapı çözümlerinin gelişmesini ön 
görmektedir. Erişilebilirlik yarının verimli ulaşım sistemleri ile birlikte bisiklet 
çözümü ile yer bulmalıdır.

Ekosistem servisleri içerisinde yer alan projelerde bireylerin yaşam standardını 
yükseltmek ve çevreyi korumak her zaman ön plandadır. Aydınlatma tasarımı, 
mimari tasarım, kültürel çalışmalar, altyapı ve çevre koruma başlıca uygulamalar 
arasındadır. Çalışmalar merak ve projenin derinlemesine anlaşılması çalışmaları 
ile başlamakta ve yapısal yaklaşımlar ile farklı perspektifler uygulanmaktadır. 
Swesco mimarları skeç olarak çalışmalarına başlamakta ve detaylı tasarım 
aşamasına kadar her noktayı ele almaktadır. Projeler arasında caddeler, plazalar, 
şehir meydanları, altyapı çalışmaları ve etki analizleri yer almaktadır. 
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD),  
2016 yılının ikinci Gündem Buluşmaları’nda 2016 yılının 
ikinci yarısına yönelik ekonomik ve siyasi beklentiler masaya 

yatırılırken, katılımcılar ekonomik büyümeye ilişkin iyimser yaklaşımın 
rehavete neden olmaması gerektiğini vurguladı. İnşaat sektörünün 
yılsonu büyüme beklentisi ise yüzde 3 – 3,5 olarak ifade edildi.
Alptekin: “2016’ya dair umutlarımız yeşerdi”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Oktay Alptekin, 2016 yılına umutla başladıklarını 

ve mevcut göstergelerin bu umutları yeşerttiğini belirterek, son 
döneme ait rakamsal verileri paylaştı: “Yılın ilk çeyreğinde Türkiye 
ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü. Bu büyümede inşaat sektörünün 
katkısını da görüyoruz. Sektör ilk çeyrekte yüzde 6,6 büyüyerek, 
2013’teki performansını yakaladı. İnşaat sektörü harcamalarındaki 
yüzde 8,2’lik büyümede özel sektör yatırımlarının etkili olduğu 
görülürken, bu büyüme 30,36 milyar TL’ye tekabül ediyor. Yine 
2016’nın ilk çeyreğinde alınan yapı ruhsatları geçen yıla göre yüzde 
37,4 artış göstermiş durumda. Konut dışı bina yapı ruhsatlarında da 
yüzde 16,6’lık bir artış var. İç pazara dair rakamlar da umut verici. 
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi yüzde 7,2 artarken, sektörün iç 
pazar büyüklüğü ilk çeyrekte 32,1 milyar TL’ye ulaştı. Geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 13,4 artış yaşandı.”

Alptekin, iç pazardaki olumlu gelişmelerin ihracat pazarına 
yansımadığını ifade ederek, “Maalesef ihracat rakamlarında hala 
olumlu bir tablo göremiyoruz. İhracatımız ilk çeyrekte yüzde 15,6’lık 
bir kayıpla 3,76 milyar dolara kadar geriledi. Öte yandan, ithalat 
hareketlendi. Biz hep sektör olarak cari açığa sağladığımız pozitif 
katkıyla övünürdük, ancak ihracattaki gerilemenin aksine ithalatımızda 
yüzde 10’a yaklaşan (%9,9) bir artış var; ilk çeyrekte sektörün ithalatı 
2,43 milyar dolara yükselmiş durumda… Yani bu, ihracatla ithalat 
arasındaki çıtanın daraldığı anlamına geliyor ki, sadece sektörümüz 
adına değil, ülkemiz için de dikkatle değerlendirilmesi gereken bir 

BÜYÜME ORANLARININ REHAVETİNE KAPILMADAN 
TOPYEKÛN EYLEM PLANI GELİŞTİRİLMELİ

Association of Turkish Construction Material Producers met 
at second meeting of 2016 and discussed second quarter of 
this years’ economic and political expectations. Participants 
warned not cowering over because of growth rates. End of 
the year expected growth at construction sector is around 3 
to 3.5 percent.

ToTal acTion Plan is needed 
wiThouT crowing over Because of 
growTh raTes
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gelişme. Kalite + fiyat + ülke ekonomisine sağladığı katma değer 
anlamında yerli ürünümüzün birçok avantajı varken, ithal ürüne 
yönelimin nedenlerini anlamakta zorlanıyoruz. Bunun nedenlerini 
iyi analiz etmeliyiz. Bir diğer husus; yakın coğrafyamızdaki siyasi 
gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerimizden biri de inşaat 
ve inşaat malzemeleri sektörleri. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 
müteahhitlerimiz yurt dışında toplam 2,78 milyar dolar değerinde 
28 proje almış iken, bu yılın aynı döneminde 1 milyar dolar tutarında 
sadece 8 proje alabildi. İhracat verilerini de hatırlarsak sektörün dış 
pazar verileri endişe verici” diyerek, bu konularda ivedilikle önlem 
alınması ve topyekûn bir eylem planı geliştirilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Alptekin, 70 yıldır soğan patates üretimindeki plansızlıkları 
örnek göstererek, “Daha az karmaşık ve yalın projeler üretmeliyiz” 
dedi.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel “Türkiye 2016’da yüzde 4 büyür”

2016 yılı ilk çeyrek büyüme oranının iyimser göründüğüne ancak 
abartıların da olabileceğine değinen BETAM Direktörü ve Ekonomist 
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel şunları konuştu: “Büyümenin geleceği 
konusunda kritik nokta, büyümenin çeyrekten çeyreğe nasıl bir 
tempoda devam edeceği. Yüzde 0,8’lik büyüme çok büyük ölçüde özel 
tüketim artışı sayesinde gerçekleşti. Bu artışın başlıca nedeni olarak 
ilk çeyrekte meydana gelen yüksek reel ücret artışları görülüyor. 
Ücret şokunun tüketim üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda 
zayıflaması bekleniyor. Öte yandan, ilk çeyrekte iki harcama kaleminde 
ciddi düş kırıklığı söz konusu. Özel yatırımlar önceki çeyreğe göre 
düşüş gösterdi. Yatırım iştahındaki zafiyet devam ediyor. Diğer 
düş kırıklığı ise, net ihracatın büyüme katkısının negatif kalmaya 
devam etmesi. Mal ve hizmet İhracat artışı sınırlı kalırken ithalat 
artışı yüksek. Büyüme dengesiz ve sağlam temellerden yoksun. Bu 
koşullarda 2016 büyüme oranının tahminler doğrultusunda yüzde 4 
civarında gerçekleşmesi yüksek ihtimal. Küresel düzeyde bakıldığında 
düşük değil ama Türkiye’nin özgün koşullarında yeterli değil. Türkiye 
ekonomisi 2012’den itibaren yüzde 2 ile 4 arasında dalgalanan 
nispeten düşük bir büyüme trendi izliyor. Üretim faktörleri yönünden 
büyüme mercek altına alındığında bir yandan çok vasat yatırım-GSYH 
oranı, diğer yandan verimlilik artışlarında durgunluk düşük büyümeyi 
açıklıyor. Bu çifte sorunun nasıl aşılacağı ise belirsiz.”

Prof. Dr. Kerem Alkin “2016 gündemi turizm, Amerika, İngiltere, petrol 
ve emtia fiyatları olacak”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, dünya 
ekonomisinin çok önemli bekleyişlerde olduğuna değindi. Alkin, 
“ABD Merkez Bankası’nın 2016 yılının ikinci yarısında 1 veya 2 faiz 
artışı gerçekleştirmesinin beklendiği, ABD başkanlık seçimlerinin 
sonuçlarının küresel siyaset üzerindeki olası sonuçlarının merak 
edildiği, ABD’nin yeni başkanının Orta Doğu politikaları konusundaki 
tercihlerinin, Suriye, Irak ve İran başlıklarında ne tür sonuçları 
olabileceğinin tartışıldığı, küresel büyüme ve ticaretle ilgili 
beklentilerin hala iyileşmediği bir konjonktür sürecindeyiz. Tüm bu 
durumlar dünya ekonomisinin en büyük beklentilerini oluşturuyor” 
dedi. 

Küresel terörün, dünyanın önde gelen şehirlerinde sebep olduğu 
saldırılar ve bu saldırıların sebep olduğu tedirginlik, hem mobiliteyi, 
hem de ekonomik aktiviteyi etkilemekte olduğuna değinen Alkin, 
“Ülkelerin çoğunda ve Türkiye’de turizm sektörü son bir kaç yılın 
en zor dönemini geçiriyor. Küresel petrol fiyatları, İngilizlerin 23 
Haziran’daki Avrupa Birliği’nde kalma veya çıkma referandumu, 

küresel petrol ve emtia fiyatlarının geleceği, 2016’nın ikinci yarısında 
sürekli konuşacağımız gündem başlıklarını oluşturacak” dedi.

İnşaatta büyüme beklentisi yüzde 3 - 3,5 oranında

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, 2016 
yılı ilk çeyrek döneminde inşaat sektörünün yüzde 6,6 büyüme 
gösterdiğini ve böylelikle son dokuz çeyrektir en büyük büyümenin 
yaşandığına dikkat çekerek, “Kamu inşaat harcamaları çok sınırlı 
artarken, özel sektör inşaat harcamalarında önemli bir artış 
yaşanmıştır. Özel sektör 2015 yılında ertelediği ve ötelediği inşaat 
yatırımlarına 2016 başından itibaren yeniden hız vermiştir. İçeride 
inşaat işlerinde canlanma görülmektedir. Buna bağlı olarak ilk 
çeyrekte inşaat malzemeleri sanayi üretiminde de yüzde 7,2 artış 
gerçekleşmiştir” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde alınan yüksek yapı ruhsatlarının, yılın geri kalanı 
için özel sektörün yatırım iştahını gösterdiğini ifade eden Gürlesel, 
“Konut satışları da yavaşlamakla birlikte sürmektedir. Yılın ikinci 
çeyreğinde faaliyetler mevsimsellik etkisi ile canlı seyretmektedir. 
Ancak Ramazan ve uzun bayram tatili işlerde yavaşlamaya yol 
açacaktır.  İnşaat malzemeleri üretimini iç talep sürüklerken, ihracatta 
gerileme sürmektedir.  Bununla birlikte yıl sonu beklentileri ile ilgili 
olarak inşaatta büyüme oranının yüzde 3 – 3,5 seviyesinde olacağını 
söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu. 
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                www.ardahan.gov.tr

Ahmet Arslan, Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communications, was at ground breaking ceremony of divided 
road between Cıldır – Aktas border gate and Mozeret Tunnel. 
Double tube tunnel will be 2300 meters long.

Ground BreakinG Ceremony for 
mozeret tunnel

U laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı arasında yapımına başlanan 
bölünmüş yol ve Mozeret Tüneli’nin temel atma törenine 

katıldı.  Mozeret Tüneli 2.300 m uzunluğunda çift tüp olarak inşa 
edilecek. 

Bakan Arslan Ardahan- Artvin’i birbirine bağlayacak Sahara Tüneli 
ile Ardahan – Gürcistan Karayolu üzerinde yapılacak olan Ilgar Dağı 
Tüneli’ndeki çalışmalara başlanacağı müjdesini verdi. Ardahan’a 

yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan 
Bakan Arslan, “Bu yatırımlarla birlikte Ardahan’ın makus talihinin 
değişeceğini, artık göç veren değil göç alan bir il olacağını, küçük 
ama güzel Ardahan’ın diğer bakanlıkların yatırımları ile birlikte 
çok daha iyi imkanlara kavuşacağını, batıda ne varsa doğuda da 
o olacak” dedi.  

Vali Ahmet Deniz de, “Biz Ardahan’ı tanıtırken, ‘Türkiye’nin 
Kafkasya’ya açılan kapısı’ deriz. 2015 Ekim ayında Türkiye’ye 
yaraşır bir sınır kapısının açılmasıyla beraber bunu daha büyük 
bir inançla söylemeye başladık. Bugün ise temeli atılacak yol ve 
tünelle birlikte bu inancımız daha bir katlanmış oldu.” dedi. 

MOZERET TÜNELİ’NİN TEMELİ ATILDI

Kaynak: www.systra.com

Hyperloop One, a California-based start-up established in 
2014 to build the first Hyperloop, has selected Systra as 
one of its strategic partners for the development of this 
new super-fast transport system. In a white paper posted 
online in 2013, Elon Musk – the current CEO of Tesla and 
SpaceX – posited a transport system that could reach a 
speed of 1200 km/h, which would give a Los Angeles-San 
Francisco journey time of around 30 minutes.

SyStra to Partner with hyPerlooP one

Kaliforniya’da 2014 yılında kurulan Hyperloop One isimli firma, 
yeni nesil hızlı taşıma sistemini geliştirmek üzere Fransız 
müteahhitlik firması Systra ile partner olma yolunda 

ilerliyor. 

2013 yılında yayınlanan bir makalede Tesla ve SpaceX CEO’su Elon 
Musk saatte 1200 km hıza ulaşabilen ve bu sayede Los Angeles ile 
San Francisco arasını yarım saate düşüren bir taşıma sisteminden 
bahsetmiştir. Bu uygulamada yolcular basınç tüpleri içerisinde 
endüksiyon motorunun yarattığı manyetik alan ile yolculuk 
yapacaktır. 

Systra ile Hyperloop One arasında yapılacak olan sözleşmede 
Hyperloop sisteminin Fransa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, 
Orta Doğu bölgelerinde gerçekleştirilmesi, teknik ve finansal 
çalışmaların Systra tarafından yürütülmesi yer almaktadır. Grup 

aynı zamanda yolcu taşıma sistemleri üzerine çalışmalar yürütecek 
ve özellikle güvenlik konusuna ağırlık verecektir. Yürütme Kurulu 
üyesi ve Fransa genel müdür yardımcısı  Mathieu Dunant 
“Hyperloop One hızlı taşımacılığa yeni bir boyut getiriyor. Biz 
Hyperloop projesinin Fransa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu 
ve Orta Doğu ülkeleri ayağında yer almaktan çok memnunuz. 
Altyapı ve taşıma sistemleri tasarımında bir dünya devi olarak bu 
tarz yeni nesil taşıma sistemi projesini geri çevirmeyi aklımızın 
ucundan bile geçirmedik” sözlerini dile getirdi. 

Las Vegas’ta 11 Mayıs’ta  düzenlenen ilk Hyperloop testinde “İlk 
Hyperloop denemesinde Systra olarak burada bütün partnerler 
ile birlikte  bulunmak oldukça heyecan verici ve bütün taşıma 
sektörünü etkileyecek bu projenin dışında kalmak bizim için 
kesinlikle çok büyük bir kayıp olurdu” sözlerini ekledi. 

SYSTRA İLE HYPERLOOP ONE PARTNER OLMA YOLUNDA
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Tünelmak’ın yeni ürünü olan Adroit 412, tünellerdeki 
püskürtme beton uygulamasına yeni bir boyut getiriyor. 
Tamamıyla Tünelmak’ın AR-GE çalışmalarının bir ürünü 

olan Adroit 412’nin sektörde bir benzeri bulunmamaktadır.

Özellikle metro şaftlarında, merdiven çıkış tünel ve koridorlarında 
aşırı eğimden dolayı ıslak betonun ulaştırılamadığı bölgeler 
için tasarlanmıştır. En önemli özelliği 360° dönüşle püskürtme 
kabileyetine sahip olduğu için konumlandırıldıktan sonra 

uygulama bitene kadar bir daha hiç hareket etmesine gerek 
kalmamasıdır. Adroit 412,  araç üstü, 4x4 ve çekili tip püskürtme 
beton pompaları ile beton mikserlerinin ulaşamadığı noktalara 
konumlandırılarak püskürtme beton işlemini doğru, sağlıklı ve 
hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Adroit 412 sayesinde ıslak beton püskürtme yapılamayan alanlara 
da ulaşılabildiği için  kuru karışım püskürtmede meydana 
gelen malzeme zaiyatı ve uygulama esnasında oluşan aşırı toz 
engellenmekte olup, insan sağlığına olan zarar azaltılmaktadır. 

PÜSKÜRTME BETON DAĞITICI

Adroit 412 is the new machine of Tunelmak which provides a new dimension for shotcrete applications. 
This new product is a complete Researc & Development work carried out by Tunelmak. New design involves 
shotcrete applications at inclined areas such as metro shafts, exit tunnels and corridors. 

SHOTCRETE SPREADER
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Robbins şirketi ile Northern Heavy Industries (NHI), 28 Haziran 
2016 tarihinde Kuzeydoğu Çin başkenti Shenyang Liaoning’de 
sözleşme imzaladılar. 

Bu başlangıç sözleşmesi üç aşamalı birleşme prosesini içermektedir. İlk 
olarak, NHI Robbins şirketi üzerinde az bir miktar paya sahip olacaktır. 
Ardından, Temmuz 2016 ayı itibarı ile Robbins şirketi üzerinde %61 
pay elde edecektir. Robbins şirketi genel kurul yöneticisi Lok Home 
şirketteki pozisyonunu koruyacaktır. Son aşamada ise Robbins, NFM 
ve NHI şirketleri birleşecektir. Şu an görülen ise Lok Home yeni ortaya 
çıkan firmada genel kurul başkanı olarak yer alacaktır. Robbins şirketinin 
yürüttüğü çalışmalar ise aynı kalacaktır. 

Home; “Bu birleşme Robbins firmasının global TBM marketinde sahip 
olduğu pozisyonunu oldukça güçlendirecektir. Bu sayede işverenlere 

daha iyi bir global servis imkanı sunabilecek ve özellikle Çin’de yeni 
kapılar bize açılacaktır. NHI firmasının kapasitesi oldukça fazladır. İş 
birliği sonunda daha çok proje takip edebilecek ve tünel endüstrisindeki 
konumumuzu daha da güçlendireceğiz” sözlerini dile getirdi. 

NHI Tünel Makinaları Şirketi Genel Müdürü Yang Tao “Asya, Amerika 
ve Avrupa’da iş geliştirme planları yaparak ve bu konu üzerine birlikte 
çalışarak marketteki rekabetimizi arttırmayı planlamaktayız” sözlerini 
dile getirdi. 

Shenyang’da yer alan NHI 10000’den fazla kişiye istihdam sağlamakta 
olup, Çin’de mevcut ağır makina üreticileri arasında ilk üçte yer 
almaktadır. Üretimi yapılan ürünler dünyada 30 dan fazla ülkeye ihraç 
edilmektedir. 2007 yılında NHI, Fransız NFM Technologies ile güçlerini 
birleştirerek uluslararası bir şirket olmuştur. 

ROBBİNS İLE NORTHERN HEAVY INDUSTRIES 
İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR

An agreement between The Robbins Company and Northern Heavy Industries (NHI) Group was finalized on June 28, 2016 in 
Shenyang, capital of northeast China’s Liaoning Province. The Robbins Company, NFM and NHI will be merged, combining 
their collective resources and expertise. It is anticipated that Lok Home will assume the role of President of the newly 
formed company. Operations of The Robbins Company are expected to remain the same.

The Robbins Company To Join FoRCes wiTh noRTheRn heavy indusTRies
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Gotthard Base Tüneli dünyanın en uzun ve en derin demiryolu 
tüneli olma özelliğine sahip olup, Lecia Jeosistem ölçüm 
teknolojisine sahiptir. 

57 km uzunluğunda tünelin kazısına her iki ucundan başlanmıştır, 
bu kazı çalışmasının  ortada buluşması ve  neredeyse hiç sapma 
olmadan tamamlanması oldukça zorlu bir çalışmadır. Oldukça 
düşük hata payına sahip ölçüm ekipmanları ile bu projenin 
tamamlanması sağlanabilmektedir. 

Milimetre hassaslığında ölçüm değerleri

Şantiye alanında, ölçüm sistemleri konsorsiyumu VI-GBT 
çalışmalarına 1996 yılında inşaat çalışmaları ile birlikte 
başlamıştır. Topoğrafya mühendisleri 20 referans noktası içeren 
basit bir ağ kurmuşlardır. Bu proje için 200 yıllık geçmişi bulunan 
İsviçre menşeili  Lecia jeosistem tarafından üretilen  teodolit 
veya optik ölçüm cihazları, GPS veya uydu navigasyon çözümleri 
kullanılmıştır. 

Kazı çalışmaları Erstfeld ve Bodio kuzey ve güney portallarının 
yanısıra üç ayrı ara noktada ayrıca başlatılmıştır. Bu noktalar 
Amsteg, Sedrun ve Fadio şantiyeleri olarak adlandırılmıştır. Sedrun 
şantiyesinde 1.405 metre yükseklikte ve 800 metre uzunluğunda 
bir düşey tünel ile ana tünele erişim sağlanmış ve bu sayede her 
iki yönde kazı çalışmaları ilerletilmiştir. 

Tünelcilik faaliyetleri boyunca topoğrafya ve ölçüm işlemleri 
her 400 metrede bir tekrarlanmıştır. Tünellerin doğru bir şekilde 
açıldığını tespit etmek için topoğraflar referans noktalarının 

koordinatlarını kontrol ederek ilerlemektedir. Ayrıca yükseklik 
ölçümü yapılan nivelman ekipmanları da Lecia firması tarafından 
sağlanmaktadır. 

VI GBT Topoğrafya mühendisi Ivo Scaetti “15 Ekim 2010 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz kazı tamamlama töreninde tünel kesitleri 8 
cm sapma ile birleşmiştir. Proje dökümanlarında ise bu değer 25 
cm’ye kadar tolere edilebilmektedir.” sözlerini dile getirdi. Ayrıca 
sıcaklık değişimleri, nem ve toz nedeniyle ölçüm çalışmaları 
oldukça zorlu olmuştur.” Fakat Lecia firması tarafından üretilen 
ölçüm ekipmanları sayesinde hassas ölçümler yapabildik, ölçüm 
ekipmanları 400 metreden milimetreden daha az hassaslıkta 
ölçüm yapabilmektedir” sözlerini ekledi. 

Tünel üzerindeki barajların ölçüm sistemleri 

İnşaat işleri boyunca Curnera, Nalps ve St. Maria isimli üç 
adet yapay gölde ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hafif 
bir olasılıkla 1,4 km uzunluğundaki kesitte göllerin tünelcilik 
faaliyetlerinden etkilenme olasılığı bulunmaktadır. Ölçüm 
sistemleri Lecia jeosistem firması tarafından üretilen ölçüm 
cihazları ile gerçekleştirilmiştir. Tam otomatik ölçüm cihazları 
2000 ile 2015 yılları arasında gerçekleşen inşaat işleri süresince 
ölçüm çalışmalarını yürütmüştür.  

Lecia jeosistem üretim müdürü Falko Henning teodolit ölçümlerimiz 
barajların yaptığı en ufak hareketleri dahi kayıt altına almaktadır. 
Gururla söyleyebilirim ki hiçbir şekilde beklenmedik bir hareketle 
karşılaşmadık” sözlerini dile getirdi. İnşaat işlerinde herhangi bir 
büyük çaplı aksama yaşanmamış olup, tünel planlandığı sürede 
işletmeye alınacaktır. 

Bir İsviçre geleneği

Lecia jeosistem İsviçre’de zengin bir tarihe sahiptir. 1819 yılında 
Kern & Company bünyesinde Aarauda çalışmalarına başlayan bu 
firma ölçüm teknolojileri üzerine lider bir şirket olup, mühendislik 
inşaat ve madencilik alanında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Lecia jeosistem firmasının CEO’su Juergen Dold “200 yıllık 
geleneğimize uygun olarak İsviçre tarihinde bir dönüm noktası 
olan bu projede ölçüm sistemleri işinde yer almaktan oldukça 
gururluyuz” sözlerini dile getirdi. İsviçre kalitesi ve global 
çözümleri sayesinde profesyonel ve mühendislik çalışmalarımızı 
dünya çapında devam ettirmek istiyoruz.” 

ORTADA BULUŞMA 

Gotthard Base Tunnel, world’s longest and deepest rail tunnel, 
benefits from Leica Geosystems measurement technology

Drilling a 57-kilometre long tunnel starting from both 
sides of the mountain and meeting in the middle with 
barely any deviation was a truly challenging task. Highly 
precise measuring instruments were needed to successfully 
accomplish the project

Meeting in the Middle
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Enerji sektöründe kesintisiz güç çözümleri 
ile hizmet veren Teksan Jeneratör, ürün 
kalitesi ile olduğu kadar satış sonrası 

servis hizmetleri ile de fark oluşturuyor.  Teksan 
Jeneratör’ün mesafeleri ortadan kaldıran 
uzaktan izleme sistemi sayesinde ürün sadece 
Türkiye’de değil ister Danimarka’da isterse 
Nepal’de olsun anında müdahale etmeye 
olanak sağlıyor. Müşteri memnuniyetini artıran 
bu sistem, jeneratör setlerinin onarım ve servis 
maliyetlerini de düşürüyor.

Elektrikler kesilince devreye giren jeneratörler 
hayatın kesintiye uğramadan devam etmesinde 
önemli rol oynuyor.  Özellikle hastane, ilaç 
deposu, fabrika gibi kesintisiz elektriğin kritik 

yakıt seviyesi, akü voltajı, radyatör su seviyesi 
ve bakım zamanı kullanıcının internete bağlı 
olduğu cihazdan dijital ortamda yönetilebiliyor. 
Sistem müşterilere şebeke enerjisi ile ilgili tüm 
detaylı bilgileri anlık olarak görebilme imkanı 
da sunuyor. İnternet bağlantısının olmadığı 
yerlerde ise GSM teknolojisi devreye giriyor.      

Ürünleri kadar satış sonrasında müşterilerine 
en iyi ve en hızlı hizmeti sunabilmeyi 
hedeflediklerini söyleyen Teksan Jeneratör Satış 
ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Başeğmezler şunları söyledi: “Gelişen 
teknoloji ve küreselleşme sonucu ürüne 
ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde müşteriler 
bir ürünü alacağı zaman ürün kadar satış 
sonrası hizmetlere de dikkat ediyor. Ancak iyi bir 
satış sonrası ekibi ve hizmetine sahip firmalar 
fark yaratarak rakiplerinin arasından sıyrılıyor. 
Teksan olarak 10 Bölge Müdürlüğümüz, 20’ye 
yakın bayimiz ve deneyimli ekibimizle yıllık 40 
bin noktaya servis verebiliyoruz. Uzaktan izleme 
ve kontrol sistemlerimiz ile sadece Türkiye’de 
değil talep olması durumunda Mısır’dan Nepal’e 
yurtdışında da teknik servis hizmeti sağlıyoruz. 
Bu sistemimiz ile başta Kazakistan, Kenya, 
Danimarka, Tacikistan, Azerbaycan gibi birçok 
ülkeye hizmet veriyoruz.” 

önem taşıdığı yerlerde jeneratörlerin sağlıklı 
çalışması şart. Teksan Jeneratör; dizüstü 
bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden 
kullanılabilen uzaktan izleme ve kontrol 
sistemi ile ürünlerinde meydana gelebilecek 
sorunlara anında müdahale ediyor. Özel 
yazılımı sayesinde binlerce kilometre ötedeki 
ürünlerine bile İstanbul’daki merkezinden 
ulaşabiliyor. 

Müdahale süresini minimize eden akıllı sistem, 
7/24 kontrol imkânı sağlıyor. Uzaktan izleme 
uygulaması sayesinde jeneratör test edilebiliyor, 
uzaktan çalıştırıp durdurulabiliyor, arıza tespiti 
ve arıza olay kayıtları incelemesi yapılabiliyor. 
Ayrıca jeneratörün yağ basıncı, motorun harareti, 

UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ SERVİS MALİYETLERİNİ 
DÜŞÜRÜYOR

Teksan Jeneratör makes a difference in energy sector not with only 
product quality but also with post-sales services. With its remote control 
systems, the company can provide solutions to problems not only in 
Turkey but also wherever in the world, rather in Denmark or Nepal. 
This system provides customer satisfaction and also reduces repair and 
service costs.

Remote ContRol SyStemS ReduCe SeRviCe CoStS
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Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu 
Hizmetleri Şirketi (BTSC), 22 adet 
dört vagonlu metro aracının alımı 

için Siemens ve toplu taşıma araç üreticisi 
Bozankaya konsorsiyumuna sipariş verdi. 
Siemens ayrıca 16 yıl boyunca araçların servis 
ve bakımını üstlenecek. Trenler, Bozankaya’nın 
Ankara’daki fabrikasında üretilecek. Siemens 
proje kapsamında boji, tahrik ve frenleme 
sistemleri ile yardımcı sistemlerinin yanı 
sıra proje yönetimi, geliştirme, yapım ve 
işletmeye alma süreçlerini de yürütecek. 
İlk metro trenlerinin 2018 yılında teslim 
edilmesi planlanırken projenin bir sonraki 
yıl tamamlanması bekleniyor. Trenler, mevcut 
BTS (Skytrain) sistemi ile Green Line ek 
hatlarında çalışacak.  

Siemens Ulaşım CEO’su Jochen Eickholt 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun 
yıllardır BTSC ile başarılı bir işbirliğimiz var. 
Yeni trenlerle, Bangkok’taki başarı hikâyemizi 
sürdüreceğiz. Özel olarak tasarlanmış yüksek 

geliştirdi. Hazırlanan plan sayesinde, bugün 
yüzde 40 olan toplu taşıma sistemi kullanım 
oranının 2021 yılına kadar yüzde 60’a 
çıkarılması amaçlanıyor. Bu iddialı hedef, 
şehrin toplu taşıma raylı sistemlerinin 
düzenli bir şekilde yaygınlaştırılmasını 
gerektiriyor.

Siemens Ulaşım Bölümü, Bangkok’ta 
kurulacak sistemin gelecek yıllarda 
genişletilebilmesini sağlayacak yüksek 
kapasiteli toplu taşıma raylı sistemlerinin ilk 
üçünü tasarlayarak uygulamaya aldı. Siemens 
tarafından 1999 yılında devreye alınan 23 
km uzunluğundaki BTS (Bangkok Toplu 
Taşıma Sistemi) Skytrain yükseltilmiş tren 
sistemi, Tay metropolünün ilk hızlı ulaşım 
sistemi olarak otomobil kullanımını büyük 
ölçüde azaltmayı başarmıştı. Sistem daha 
sonra 13 km uzatılmıştı. Halen devam eden 
iki proje de sistemi 32 km daha uzatacak; bu 
projelerden bir tanesi Sukhumvit Hattı’nın 
güneyine doğru 7 istasyon ve 13 km, diğeri 
ise Sukhumvit Hattı’nın kuzeyine doğru 16 
istasyon ve 19 km eklentiyle raylı sistem 
hattını toplamda 68 km’ye çıkaracak. 
Bearing ile Samut Prakan arasındaki güney 
hattını uzatma projesinin de 2018 yılı 
sonunda bitirilmesi planlanıyor. Mo Chit ile 
Khu Khot arasındaki kuzey eklentisinin ise 
2020 yılına kadar hizmet vermeye başlaması 
hedefleniyor. 

kapasiteli trenlerin, günde bir milyondan 
fazla yolcunun ulaşımını sağlayacağını 
öngörüyoruz,” dedi.

Tayland’ın başkenti Bangkok, tüm Asya-
Pasifik bölgesindeki en önemli ekonomik 
merkezlerden biri olarak görülüyor. Yaklaşık 
20 milyon kişinin yaşadığı Bangkok 
Metropol Bölgesi, ülkenin merkezi kabul 
ediliyor. Bölgenin nüfusu sürekli artıyor ve 
Dünya Bankası, 21. yüzyılın ortasında ülke 
nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının Bangkok 
veya çevresinde yaşıyor olacağını tahmin 
ediyor. Bu da bölgeye günümüzdekinden 
10 milyon daha fazla kişinin yerleşmesi 
anlamına geliyor. Bangkok yönetimi, şehir 
sakinlerinin ulaşımını güvenli bir şekilde 
sağlamak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya 
bulunuyor. Bu zorlukları aşmak için şehir ve 
ulaşım planlamacıları, 1994’te bir imar planı 
hazırladı. Bu plan, bir düzineden fazla yeni 
metro ve hafif raylı sistem hattını kapsayan 
Bangkok Toplu Taşımayı Kalkındırma Planı’nı 

SIEMENS BANGKOK’A 22 METRO TRENİ TESLİM EDECEK 

BTSC ordered 22 trains with 4 vagons to the Siemens and public 
transportation Bozankaya consortium. Besides, Siemens will provide  
maintanence and service works for 16 years. Trains will be produced in 
Ankara  by Bozankaya.

SiemenS will Deliver 22 metro trainS to Bangkok 
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1 Haziran 2016’da resmi olarak açılan 
dünyanın en uzun demiryolu tüneli 
Gotthard Tüneli’nin, 1800’lü yılların 

sonlarında başlayan inşasından bu yana birçok 
aşamasında Sika ürünleri kullanıldı.
Sika’nın cephe teknolojileri ve inşaat uzmanlığı, 
Avrupa’nın en önemli altyapı projelerinden biri 
olan ve İsviçre ile İtalya’yı birbirine bağlayan 
57 km’lik Gotthard Tüneli’nin başarılı bir şekilde 
tamamlanmasında önemli bir rol oynadı.

Tünelin başta su yalıtımı olmak üzere, yangın 
koruması, kaplamalar, beton ve püskürtme 
beton üretimi için Sika’nın kalıcı çözümleri ile 
son derece zorlu kalite gereklilikleri yerine 

beton katkısı kullanırken, tünelin su yalıtımında 
kabaca 330 futbol sahası büyüklüğünde olan 
3,3 milyon m² Sikaplan® membran kullanıldı. 
Toplamda ise 1.700 yük vagonuna eşdeğer 
40.000 ton Sika ürünü inşaat alanına nakledildi.
Projenin tünel olmasından kaynaklı yerine 
getirilmesi gereken zorlu koşullardan biri de 
beton ve yalıtım sistemlerinin önemli bir bakım 
gerektirmemesi ve uzun ömürlü olmalarıydı. 
Proje öncesinde belirtilen detaylı ön yeterlilik 
aşamalarını başarıyla geçen Sika; hem bu projeye 
özgü yeni geliştirilen, hem de mevcut ürünlerinin 
tümünü seri üretim ve uygulama öncesinde 
resmi test laboratuarlarının titiz uygulamalı 
testlerinden geçirerek kullanıma sunmuştur.

Bu süreçte öne çıkan Sika ürünleri ise; özellikle 
tünel kazısını desteklemek amacıyla kullanılan 
yüksek dereceli püskürtme beton Sikaplan® ve 
Sarnafil® su geçirmez membranlar olmuştur. 
Tünel yüzey geometrisi için gerekli olan yüksek 
hassasiyeti elde etmek amacıyla Sika katkıları 
kullanılarak beton uygulamaları güvenli bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir. 

getirilmiştir. Sika ürünlerinin Gotthard Projesi için 
kullanımının başlangıcı ise, 1918 yılında İsviçre 
Federal Demiryolları’nın Gotthard Bölgesi’ndeki 
tünellerin su yalıtımında kullanarak başarılı 
denemeler gerçekleştirmesine dayanıyor. Sika 
bu denemelerin başarılı geçmesi ile elektrikli 
trenlerin kullanılabilmesinde gerekli hale geldi ve 
İsviçre Ulusal Demiryolları, ilerleyen yıllarda Sika 
ürünlerini 67 tünelin su yalıtımında kullandı. 

330 futbol sahası büyüklüğünde Sikaplan

Gotthard Projesi’nin 1992 yılındaki ilk test 
başlangıcından bu yana geçen sürecinde Sika 
çalışanlarının verdiği mesai 210,000 saatten fazla 
oldu. Betonlama işlemleri için yaklaşık 20.000 ton 

DÜNYANIN EN UZUN TÜNELİ GOTTHARD’DA  
SİKA İMZASI

World’s longest railway tunnel, Gotthard Base Tunnel, officially began to 
service on 1st of July, 2016. The construction started in the end of 1800s 
and Sika products were being used in many stages.

Sika Signature to the World’S longeSt tunnel
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P rysmian Group Türkiye, 1988 yılından bu 
yana üzerinde çalışılan Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği, “CPR - Construction 

Products Regulation (EU) No: 305/2011” 
ile güç, kontrol ve iletişim kablolarındaki 
uygulamaları düzenleyen “EN 50575” standardı 
hakkında sektörü bilgilendirirken, yine bir ilke 
imza atıyor.

Her yıl binlerce insanın öldüğü, onbinlercesinin 
yaralandığı ve büyük maddi kayıpların 
meydana geldiği yangınlarda, can ve mal 
güvenliği, kullanılan malzemelerin yangın 
esnasında gösterecekleri performans ile doğru 
orantılıdır. Günümüzde inşa edilen yapılarda, 
yüksek miktarda kullanılan malzemelerden 

firmalar, mühendisler veya mimarlar gibi son 
kullanıcılara da farklı yükümlülükler getiriyor. 
CPR’ın kablo sektöründeki uygulamalarını 
düzenleyen EN 50575 standardı, bina ve 
altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda 
kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının 
yangına tepki performansı gerekliliklerini, 
bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk 
değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirliyor. 
Bununla birlikte, yapılarda kullanılan kabloların 
yangına karşı performans beyanlarını ve CE 
işaretlemesini zorunlu kılıyor.

Prysmian Group’un Türkiye operasyonu 
olan Prysmian Group Türkiye’nin üzerinde 
son derece yoğun bir şekilde çalıştığı CPR 
konusunun, önümüzdeki dönemde çok daha 
fazla önem kazanıp gündemde olacağına 
kesin gözüyle bakılıyor. “Türkiye’yi Yarınlara 
Bağlıyoruz” misyonu çerçevesinde, sektörde 
ilklere imza atmayı seven öncü yapısıyla 
Prysmian Group Türkiye, CPR konusunda 
gerçekleştirdiği ve önümüzdeki dönemde 
hayata geçireceği çalışmalarıyla, bir kez daha 
gurur duyulacak bir çalışmaya imza atıyor. 

biri olmalarından dolayı, kabloların seçimi de 
güvenli yaşam alanlarının inşa edilmesinde 
çok kritik ve önemli bir rol oynuyor. Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği’nin amaçları arasında, 
yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile 
ilgili performans beyanlarının ve malzemelere 
CE işaretinin eklenmesinin kurallarını 
oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya 
arz edilmesi ve piyasada bulundurulması 
ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi yer 
alıyor. Bu yönetmelik, aynı zamanda, yapı 
malzemelerinin performansları ile ilgili olarak 
güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturuyor. 

CPR; üreticiler, düzenleyici ve denetleyici 
kurumların yanısıra proje firmaları, yüklenici 

PRYSMİAN GROUP TÜRKİYE YAPI MALZEMELERİ 
YÖNETMELİĞİ KONUSUNDA SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRİYOR

Prysmian Group Turkey leads the way with informing the sector about 
“EN 50575” standard regulating practices of control and transmission 
cables with “CPR - Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011”.

Prysmian GrouP Turkey informs The secTor abouT 
consTrucTion maTerials reGulaTions
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SDLG İş Makinaları, Türkiye pazarındaki 
ürünlerine yenilerini katarak sektördeki 
yükselişini sürdürüyor. Türkiye’deki 

distribütörlüğünü ASCENDUM Makina’nın 
yaptığı SDLG’nin G9190 model greyderi, iş 
makinaları sektöründe fark oluşturmaya 
geliyor.

Tüm dünyada en çok tekerlekli yükleyici satan 
markalardan biri olarak tanınan, Çin’in önde 
gelen iş makinaları üreticilerinden SDLG İş 
Makinaları, Türkiye pazarındaki ürünlerine 
yenilerini katmaya hazırlanıyor. Türkiye’de 
distribütörlüğünü ASCENDUM Makina’nın 
yaptığı SDLG, büyük bir başarıyla tamamladığı 
ilk yılının ardından, şimdi de G9190 model 
greyderini pazara sunuyor.

SDLG ile başarılı başlangıç

ASCENDUM Makina’nın pazardaki güçlü 
konumu ve güvencesi altında LG958L modeli 
ile Türkiye Lastikli Yükleyici pazarına giriş 

pazarda emin adımlarla ilerlemeye devam 
ediyor. G9190 model greyderini kullanıcılarla 
buluşturmaya başlayan SDLG, müşterilerin 
taleplerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyor. 
Yeni ürünlerin düşük yakıt tüketimi ve bakım 
maliyetleriyle kullanıcı dostu olduğunu belirten 
Kaya, “SDLG, aslında insanların hep arzu ettiği 
bir makina. Daha az yakıt tüketimi, düşük 
bakım ve onarım maliyetleriyle kullanıcısını 
asla yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Bunun 
yanında parça revizyonları ve değişimleri 
de muadilleriyle karşılaştırılamayacak kadar 
hesaplı” diyor ve ekliyor: “Pazara soktuğumuz 
ürünler, kullanıcıların taleplerini karşılıyor. 
İzlenimlerime göre bunun sonucunu da 
alıyoruz.”

Yeni modellerle yükseliş sürüyor

SDLG’nin bugün geldiği konumda Türkiye 
geneline yayılmış olan geniş hizmet ağı 
ile ASCENDUM Makina’nın önemi büyük. 
ASCENDUM Makina ile yapılan işbirliği ile 
pazardaki pek çok talebi karşılayabilir duruma 
gelen SDLG’ye müşterilerin ilgisi de giderek 
artıyor. Güvenilirliği, yüksek performans 
sağlayan ekipmanlar ile arıza çıkarmayan ve 
bakım masrafı yaratmayan yeni modelleri 
sayesinde sektörün en büyük oyuncularından 
biri olmaya hazırlanıyor. 

yapan SDLG, kullanıcılarından tam not aldı. 
Türkiye’deki başlangıç yılından oldukça 
memnun olduklarını belirten SDLG Satış 
Müdürü Alper Kaya, “Geçtiğimiz sene bu 
kulvardaki ilk yılımızdı ve yalnızca bir modelle 
yola çıkmıştık. Buna rağmen, bir pazar analizi 
yapmam gerekirse, sektörde yıllardır bulunan 
birçok marka ile rekabette ciddi yol aldığımızı 
söyleyebilirim” diyor. Daha yolun başında 
olduklarını ve kat etmeleri gereken uzun bir 
yol olduğunu ifade eden Kaya, “Yüzde 70’ini 
premium markaların oluşturduğu bir pazarda 
elde ettiğimiz başarının anlamı çok büyük. 
Çünkü bizim için ilk referansları oluşturmak 
çok önemli ve kıymetliydi” diyor ve ilerleyen 
yıllarda SDLG’nin çok daha büyük başarılarla 
adından söz ettireceğinden emin olduğunu 
ifade ediyor. 

Taleplerin buluştuğu marka

2015 yılını başarıyla tamamlayan SDGL, 

GREYDERDE TREND SDLG İLE DEĞİŞİYOR

SDLG Caterpillars continues to advance in its sector in Turkey market. 
SDLG’s G9190 model graders make a difference in caterpillar sector; 
ASCENDUM Machinery is the distributor in Turkey for SDGL.

Trend is Changing wiTh sdLg  graders
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Türkiye’de ilk kez 1994 yılında 
profesyonel kule vinç kiralama 
operasyonunu başlatan TeknoVinç, 

piyasanın talebi üzerine yeni bir yatırım 
yaparak kiralama filosunu genişletti. 
Türkiye’nin en büyük kiralama parkına sahip 
olan TeknoVinç, toplam 20 adet Potain kule 
vinci filosuna ekleyerek makine sayısını 
200’e çıkardı. 

30 yılı aşkın süredir kule vinç satış ve 
kiralama sektörünün lider firması olan 
TeknoVinç, MC 175, MC 205 ve MC 235 

bu şekilde karşılanıyor.  TeknoVinç olarak  

piyasanın talebine cevap vermek adına, 

biz de yeni bir yatırım yaparak kiralama 

parkımızı genişlettik. Yılın ikinci yarısında 

gerek kule vinç kiralama operasyonunda 

gerekse kule vinç satışlarında sektörde 

yukarı doğru ivmelenmenin başlayacağını 

öngörerek bu yatırıma karar verdik ” dedi.

POTAIN kule vinçlerin ve STROS dış cephe 

malzeme ve personel asansörlerinin satış, 

pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini 

30 yılı aşkın süredir yürütmekte olan 

TeknoVinç,  kiralama çalışmalarının yanı 

sıra satış sonrası destek ve yedek parça 

konusunda almış olduğu ödüllerle, Avrupa 

standartlarında hizmet verdiğini kanıtlıyor. 

Kalite ve orijinallikten ödün vermeyen 

TeknoVinç, Türkiye’de bu konuda da önemli 

bir referans oluşturuyor. 

modellerinden oluşan 20 adet Potain kule 
vinci kiralama filosuna ekleyerek yeni bir 
yatırıma daha imza attı. Stratejisini inşaat 
sektörünün dinamiklerin takip ederek, 
piyasanın talebine cevap vermek üzere 
kurgulayan TeknoVinç, toplamda 200 adetlik 
kiralama parkına ulaşmış oldu. 

TeknoVinç Grup Başkanı Sinan Türeyen 
“2016 yılında kule vinç satışlarında 
hissedilen bir düşüş oldu fakat kule vinç 
kiralama operasyonları hızla büyümeye 
devam ediyor ve inşaatların gereksinimleri 

TEKNOVİNÇ KİRALAMA PARKINI GENİŞLETTİ

Teknovinc first started in Turkey to lease tower cranes in 1994. They 
expanded their charter because of the market demand. With additional 
20 Potain tower crane, total crane numbers reached to 200 and the 
company is still the biggest rental in Turkey. 

Teknovinc expands iTs charTer
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TÜNEL KAZILARINDAKİ RİSKLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 10. Maddesine 
göre işverenler, işyerinde özel risklerden etkilenebilecek 
çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik 
yönünden risk değerlendirilmesi yapmakla yükümlüdür. Bu 
yasanın gerekliliği olarak tünel çalışmalarındaki tehlikeleri ve 
riskleri belirlemek için risk analizi yapılması gerekmektedir. 
Bu çalışmada 3T Risk Değerlendirmesi yöntemi kullanılarak 
tünel kazılarındaki tehlikeler tanımlanmış, muhtemel meydana 
gelebilecek riskler belirlenmiş ve bu riskler, risk matrisi kullanılarak 
derecelendirilmiştir. Olası sorunların çözümleri kısaca verilerek 
risklerin azaltılmasındaki sorumlu kişiler tanımlanmıştır. Ayrıca 
risk puanları hesaplanmıştır.

ASSeSSMenT Of The RiSkS in Tunnel excAvATiOnS
H. EkEr

Gümüşhane üniversitesi, 
maden mühendisliği Bölümü

i. Ocak

istanBul üniversitesi, maden 
mühendisliği Bölümü

aBstract
According to Occupational health and Safety Act no. 10 
of 6331, employers have to make the risk analysis in the 
workplace, to cover the special status of the employees 
affected by the risks and health. The necessity of this law, risk 
analysis must be done in tunneling studies for assessment of 
the hazards and risks. in this study, in tunnel excavations, 
hazards and potential risks that may occur are identified 
and these risks are rated using risk matrix with a 3T risk 
assessment system. Solutions of the possible problems are 
given briefly and identified persons who are responsible for 
reducing the risks. in addition, risk scores were calculated.

1 GİRİŞ 

6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10’uncu maddesine göre 
“işveren, iş sağlığı ve güvenliği (isG) yönünden risk değerlendirmesi 
yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür”. ayrıca iş sağlığı ve Güvenliği 
risk değerlendirmesi Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre de “işveren; 
çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, 
sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 
değerlendirmesi yapar veya yaptırır” denilmektedir. Bu nedenle risk 
değerlendirilmesi işletmeler için önem arz etmektedir.

dünya da gerçekleştirilen metro, baraj, yol, madencilik ve hes vb. 
projelerinde tünel kazıları yapılmaktadır. Bu projelerde yasal gereklilik 
yanında maddi ve manevi kayıplardan kurtulmak için tünel kazılarındaki 
tehlikeleri ve riskleri belirleyip önlemleri almalıyız.

Bu çalışmada marmaray sirkeci şantiyesinde soner temel mühendislik 
a.ş.’nin çalışma alanı olan sirkeci istasyonları kuzey, doğu ve 
Batı şaftları istasyon giriş-çıkış ve 150 m. bağlantı tünellerinde risk 
değerlendirilmesi yapılmıştır.

2 RİSK DEĞERLENDİRME

değişik amaçlar için kullanılan yüzlerce risk değerlendirme (rd) 
yöntemi bulunmaktadır. Bazı yöntemler temel olarak teknik sistemleri 
ve süreçleri analiz etmek için kullanılırken, bazıları da insanların çalışma 
faaliyetleri ile işle ilgili ve çalışma ortamındaki tehlikeleri analiz etmek 
için kullanılmaktadır. ayrıca belirli endüstriler için geliştirilmiş yöntemler 
de bulunmaktadır. 3t rd yöntemi imalat ve proses endüstrileri de 
dahil çeşitli sektörlerde uygulanmak üzere tasarlanmış, ayrıca büyük 
şirketlerin yanı sıra kOBi’lerde de kullanılabilmektedir.

3t bir işyerinde bulunabilecek geniş yelpazede risk alanlarını kapsayan 
çeşitli modüllerden oluşmuştur. Bu modüllerin yanında, işyerlerinde 
oluşabilecek çeşitli tehlikeleri tasvir eden, toplamda yüz civarında 

maddeden oluşan bir kontrol listesi içeren a-4 formları verilmiştir. ayrıca 
bunlara yeni maddeler ve yeni modüller eklemek de mümkündür. Bu 
özellik riskler için en baştan araştırma yapma yükümlülüğünü epeyce 
azaltmakta ve yanlışlıkla önemli bir tehlikenin gözden kaçırılması 
ihtimalini düşürmektedir. ayrıca bu yöntem, geleneksel olasılık 
tanımlarının yerine kontrol düzeylerini koyarak risk için yeni bir tanım 
getirmekte, böylelikle uygulamayı daha kolay hale getirmektedir. 
inşaat sektörü için hazırlanan 3t rd, bir kontrol listesi ve her tehlikenin 
kısa bir tanımıyla birlikte yasal gereklilikler ve iyi işyeri uygulamalarının 
da özetini kapsamaktadır. kontrol listesinde yer alan temel unsurlar 
aşağıdakilerdir:

1. Yürüyüş Yolları, Geçiş Yolları, merdiven ve Basamaklar,

2. iskeleler, Geçici Platformlar ve Çalışma Platformları,

3. düşmeye ve Çarpmaya karşı koruma,

4. elektrik ve aydınlatma,

5. düzen ve temizlik,

6. makine ve ekipman,

7. Yangın Güvenliği,

8. Fiziksel tehlikeler,

9. kimyasal tehlikeler,

10. kas iskelet sistemi rahatsızlıkları,

11. Psiko-sosyal stres Faktörleri,

12. ilkyardım ve acil durum hazırlıkları,

13. sosyal tesisler,

14. diğer tehlikeler (ÇsGB, 2010a).
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Çizelge 2. Tünel kazılarındaki tehlikelerin belirlenmesi

Çizelge 1. 3T risk matrisi

3t rd’nde kullanılan yeni risk matrisi Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Bu matriste şiddet ölçeği üçe ayrılmıştır; kontrol ölçeği ise yine üç 
kısımdan meydana gelmektedir. Bu ölçekler aşağıda tanımlanmıştır:

kontrol önlemleri aşağıdaki durumlarda yeterli olur;

a) makine, araç, ekipman ve her türlü yapının yasa ve standartlara 
uygun olması,

b) Faaliyetlerin güvenli ve sağlıklı yürütülecek şekilde tasarlanıp 
düzenlenmesi,

c) Çalışanların mesleki ve isG eğitimi almaları ve doğru (güvenli) bir 
şekilde çalışmaları.

şiddet ölçeği sınıflandırılması aşağıda verilmiştir:

1.  hafif şiddetli (3 gün çalışamama),

2.  Orta şiddetli (en fazla 30 gün çalışamama)

3. son derece şiddetli (kalıcı yaralanma/hastalık veya ölüm) (ÇsGB, 2011).

2.1 Tehlikelerin Belirlenmesi

tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi için çok önemli bir 
adımdır. eğer herhangi bir tehlike yok sayılmış veya fark edilmemiş ise, 

sonucunda ortaya çıkacak riskler ele alınamaz ve hiçbir önleyici tedbir 
değerlendirilemez; böyle bir yetersizliğin sonuçları çok ağır olabilir.

tehlikelerin belirlenmesinde geçmişteki meslek hastalıkları ve potansiyel 
meslek hastalıkları konusundaki bilgiler için çalışanların sağlık raporlarından, 
geçmişte meydana gelen kazaların ve ramak kalma kayıtlarından ve 
kimyasal maddelerin zararlı etkileri ile ilgili bilgi içeren malzeme güvenlik 
bilgi formlarından yararlanılmıştır. ayrıca gürültü ve hava ölçümleri gibi 
işyerindeki zararlı, tehlikeli ve fiziksel baskıya yol açan faktörlerin ölçüm 
sonuçları, ilgili önlemlerin de yer aldığı geçmiş risk değerlendirme sonuçları 
ve performans izleme çalışmalarının sonuçlarından da yararlanılmıştır. alan 
bilgileri toplandıktan ve gözden geçirildikten sonra kontrol listelerindeki 
maddeler ayrı ayrı ele alınmıştır(ÇsGB, 2010b). her maddeyi ele alırken, 
işyerinde gözlemler yapıldı; mühendislerle, şeflerle ve çalışanlarla görüşüldü. 
Gözlemlenen tehlikeler ve mevcut kontrol önlemleri hakkında notlar 
alındı. Bu bilgilerin sonucunda Çizelge 2’de gösterilen tünel kazılarındaki 
tehlikeler belirlendi.

2.2 Risklerin Değerlendirilmesi

tehlikelerin belirlenmesi tamamlandıktan sonra, her bir tehlike için 
riskler belirlendi. Burada, potansiyel iş kazalarıyla meslek hastalıklarının 
şiddetini ve olasılığını göz önüne alarak risk puanlarını hesaplandı. doğru 
uygulandığı takdirde bu tedbirler geride hiçbir risk bırakmayacaktır; bir 
başka deyişle, uygulamadan önce tehlike ile ilgili saptanan kaza veya 
hastalıkların gerçekleşmesi imkânsız olacaktır. Birçok tehlikeyi ortadan 
kaldırmak kolay değildir; bu yüzden bir bölümde bulunan çeşitli risklere 
ilgili puanları verebilmek için değerlendirme süreci gerekli olacaktır. 

uygun risk puanları verildiğinde, ilk önce hangi tehlike veya tehlikelerin ele 
alınacağı, hangi kontrol önlemlerinin uygulanacağı ve her biri için ne kadar 
bütçe ayrılması gerektiği gibi soruları cevaplamak daha kolay olacaktır. rd, 
işyerinde birbiri ile ilgisi bulunmayan ve karşılaştırılamaz gözüken birçok 
risk için etkili bir kıyaslama yöntemi sağlamaktadır. Burada zorluk, riskin iki 
temel bileşeninin olmasıdır; şiddet ve olasılık. Bazı kazaların olma olasılığı 
daha fazlayken, sonuçları daha az şiddetli; bazılarının da olma olasılığı 
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Çizelge 3. 3T risk değerlendirilmesi

düşükken sonuçları daha şiddetli olabilir. 3t rd risk matrisi bu sorun 
için etkili bir çözüm sağlamaktadır. diğer bir husus da yaralanma veya 
hastalığın meydana gelme olasılığıdır. Gelecekte yaşanacak olayların 
olma ihtimalini hesaplamak zordur. Zor olmasının birkaç nedeni vardır: 
ilki, işyerinde belirli bir kaza veya hastalık türüyle ilgili sınırlı miktarda 
kayıt bulunması veya hiç kayıt tutulmamasıdır. Bu durumda, hesaplama 
güvenilir sonuçlar vermez veya hesaplama yapmak imkânsız hale gelir. 
ikincisi, üretim güvenliğinde seviye günden güne veya haftadan haftaya 
fark edilir oranda değişebilir. örneğin, bir çalışanın belirli bir hafta boyunca 
titiz olmayan davranışlar sergilemesi o hafta için kaza olma ihtimalini arttırır. 
Potansiyel olarak şiddetli bir yaralanma veya hastalığın yanlışlıkla düşük 
olasılıklı olarak hesaplanması, gerekli önleyici tedbirlerin alınmaması 
için yaygın bir neden veya bahane olmaktadır(ÇsGB, 2010b). 3t rd’ de 
kullanılan yeni risk matrisi Çizelge 3’te gösterilmiştir. Bu geleneksel 3 
puanlı şiddet ölçeği ile yeni 3 puanlı kontrol ölçeğinden oluşmaktadır. her 
bir risk için, yukarıdaki kurallar uyarınca bir risk puanlaması yapılmıştır. 

3 SONUÇ VE ÖNERİLER

Çizelge 3’te görüldüğü gibi yapılan hesaplamalar sonucu çalışma 
alanımızın toplam risk puanı 42 güvenlik endeksimiz ise %65’tir. Yani 
işletmemiz %65 güvenli ama hala riskler mevcut ve bu risklerin değerini ya 
0’a çekmemiz ya da en aza indirmemiz gerekir. risklerin azaltılmasında 
kullanılabilecek önleyici tedbirler şu şekilde önerilmektedir:

-makinelerin döner aksamlarına çalışanların kapılması önlemek için 
koruyucuların yerinde, çalışır vaziyette olmasının sağlanması,

-işçilere koruyucuları kullanmaları gerektiğini hatırlatacak posterler ve 
işaretlerin kullanılması,

-elektrik nakil hatlarının çalışmaya başlamadan önce elektrik teknisyeniyle 
düzenli kontrollerinin yapılması,

-kazı sırasında yangın ve patlamayı önlemek için kolayca tutuşabilir 
ve yanıcı maddelerin ayrı muhafazası, yangınla mücadele ekipmanının 
düzenli aralıklarla kontrol ve test edilmesi, işçilere bu yönde eğitim 
verilmesi, açık alev kullanılarak yapılan çalışmalarda çalışma alanına 

ilişkin izinlerin olmasına özen gösterilmesi ve ateşleyici kaynakların 
önlemesi ya da ortadan kaldırılması (sigara içme yasağı dahil),

-kazı sırasındaki gürültü maruziyetini önlemek için gürültü emisyonunu 
azaltacak mühendislik kontrollerinin(titreşen makine ya da bileşenlerin 
yalıtımı, havalandırma sistemlerinde susturucular kullanılması vb. 
gibi) uygulanması, gürültülü alanda kalma süresi kısıtlanması, düzenli 
aralıklarla işitme sağlığı takibinin yapılması,

-Yüksekte çalışanlara uygun kkd verilmesi, çalışanların eğitilmesi,
-kazı alanı daima düzenli tutulmalı,
-düzenli olarak kavlak kontrolü yapılmalı,
-kişisel koruma Yerine toplu korumanın uygulanması,
-kişisel koruyucu ekipman kullanma zorunluluğu,
-Paravan, perde, acil durdurma butonu gibi düzenekler,
-Olasılığı veya şiddeti azaltmaya yönelik uzun vadeli projeler,
-Ortamdaki riski azaltan acil fiziksel düzenlemeler,
-Görsel ve işitsel uyarı düzenlemeleri,
-tehlikeli maddenin daha az tehlikeliyle değiştirilmesi (ikame),
-eğitim verilmesi ve mutad olarak tekrarlanması,
-sürekli ve etkili kontrol.
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“Turkish Tunneling Society promotes attendance (by scientific paper) to the World Tunnel Congress organized 
yearly by ITA and gives awards for succesful MSc and PhD dissertations on tunneling.”

Tünelcİlİk Derneğİ’nDen 
ÖDül ve DesTek Teşvİklerİ

AwArds from Turkish Tunneling socieTy

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

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

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

2016 yılı için bu rakam 420 € 
olarak belirlenmiştir. 

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

Son beş yıldır sektörden gelen istekle, tünelcilik işinin tüm oyuncularını 
kapsayacak; özelikle, yapımcıları, işverenleri, tedarikçileri, akademisyenleri 
birçatı altında bir araya getirecek bir oluşum olan Tünelcilik Derneği 
sektörün teşviği ile 2012 yılının ağustos ayında kurulmuştu. Derneğe kişisel 
ve kurumsal üye sayısı beklentilerin üzerinde her geçen gün artarak Şubat 
2016'da bireysel üye sayısı 650 ve kurumsal üye sayısı 50 olmuştur. Tünelcilik 
sektöründen önemli isimleringörev aldığı Tünelcilik Derneği sektördeki 
dayanışma, bilgi akışı ve sektörün sağlam temellere oturtulabilmesi için 
çalışmalarına devam ediyor.

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu’nın aldığı kararda her yıl “Tünelcilik” 
alanında yapılmış olan bir uzmanlık tezinin (Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi 
ve Bitirme Ödevi) Dernek tarafından ödüllendirilmesi, başvurular arasından 
seçilen uzmanlık bilimsel tezine ödülü ve beratının 2016 yılı içinde IV. 
Tünelcilik Kısa Kursu’nda verilmesi ve ödül miktarının Doktora Tezi 1500 
TL, Yüksek Lisans Tezi 1000 TL ve Lisans Bitirme Ödevi 500 TL olması 
düşünülmüştür. Ödüllere başvuru için son tarih 30 Haziran 2016.

Başvuru Koşulları

1. Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Ödül için başvuran kişi Tünelcilik Derneği üyesi olmalıdır.
3.  Uzmanlık tezi çalışması Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılmış 
olmalıdır.
4.  Uzmanlık tezi deneysel ve arazide yapılmış olabilir.
5.  Uzmanlık tezi 2014-2015 yılları içerisinde basılmış olmalıdır.
6.  Başvuru mektubu ile birlikte tezin elektronik versiyonu,  
 Tünelcilik Derneği e-posta adresine gönderilir ya da elden teslim edilir.
7.  Ödül başvuran kişiye verilir.

“Tünelcilik” alanında yapılmış olan bir uzmanlık tezinin (Doktora ve Yüksek 
Lisans Tezleri) ödüllendirilmesi ve Dünya Tünelcilik Kongresi’ne katılımı 
destek teşviğinde bulunulması konularıyla ilgili bilgilere Tünelcilik Derneğinin 
internet sayfası www.tunelder.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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1. Nuh Bilgin  
Yönetim Kurulu Başkanı

2. Hanifi Çopur  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3. Mücahit Namlı  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

4. Cemal Balcı  
Dernek Saymanı

5. Fevzi Aksu  
Dernek Sekreteri

6. Doğan Talu  
Yönetim Kurulu Üyesi

7. Öner Yılmaz  
Yönetim Kurulu Üyesi

8. İbrahim Ocak  
Yönetim Kurulu Üyesi

9. Erdinç Demir  
Yönetim Kurulu Üyesi

10. Utku Gümüş  
Yönetim Kurulu Üyesi

11. Ali Yüksel  

Yönetim Kurulu Üyesi

12. Özgür Savaş Özüdoğru  

Yönetim Kurulu Üyesi

13. Muammer Çınar  

Yönetim Kurulu Üyesi

1. Birol Akpınar  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

2. Erhan Ünlü  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

3. Burak Sönmez  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

4. İsmail Mehmet Yerlikaya  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

5. Hikmet Anıl Yazıcı  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

6. Ayhan Koçbay  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

7. Can Polat  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

8. Uğur Ateş  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

9. Melih Algan  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

10. Altay Ertin  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

11. Ahmet Rüfai Bilgin  

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

12. Yıldırım Tan Özaydın  

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

13. Murat Hızel  

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1. Melike Yıldırım  
Denetim Kurulu Başkanı

2. Kerim Küçük  
Denetim Kurulu Üyesi

3. Mehmet Atar  
Denetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1.  Meriç Yetiş 
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

2. Hasan Ali Mahrebel 
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

3. Emre Avunduk  
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

112-117-TÜNELCİLİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU-ind-6.indd   122 24.08.2016   16:59:41



112-117-TÜNELCİLİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU-ind-6.indd   123 24.08.2016   16:59:43



124  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ
CORPORATE MEMBERS OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

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

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

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

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

22. SONER 
 Temel Mühendislik
 www.sonertm.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

339. AYTEKİN 
 İnşaat Endüstri ve Mühendislik A.Ş.

364. KAMACI YAPI 
 İnş. Mad. San. Ltd.Sti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

471. TYS TÜNEL YAPI 
 Sis. Mak. İm. İnş. End. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 www.tysyapi.com
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ
CORPORATE MEMBERS OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

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

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

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

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

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

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

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

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

550. INNOVATION NORWAY
 www. innovationnorway.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

655  ANADOLU TRAFİK
 Anadolu Trafik Kontrol Sis. Tas. San. Tic. Ltd. Şti. 
 www.anadolutrafik.com.tr

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

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

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

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

721 ANT İNŞAAT MADEN SANAYİ A.Ş.
 www.antinsaat.com

753          PENA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. 
 www.penatrade.com

754          ATLAS BİR YAPI MALZEMELERİ TEKS. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
  www.atlas1.com.tr

755          AKDE KİMYA END. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 www.akde.net
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

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

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

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

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

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

6. Fevzi AKSU 
 İksa Yapı Kimyasalları, 
 Yönetim Kurulu Üyesi

7. Yunus BAKIRDAL
 Konyaaltı İnşaat

9. Ali Yüksel
 Yapı Merkezi,
 Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

14. Murat Karaçay
 E-Berk

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

16.  Emin Kendirli
 Lisans Öğrencisi

20. Deniz Tumaç
 İstanbul Teknik Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

21. Emre Avunduk
 İstanbul Teknik Üniversitesi

22. Mustafa Ömür Sür
 Yertaş

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

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

27. Harun Otacı
 E-Berk

28. Utku Gürtekin
 E-Berk

29. Oktay Ekinci
 Devlet Su İşleri

30. Deniz Aydın
 Dicle Üniversitesi

31. İbrahim Yaroğlu
 Devlet Su İşleri

32. Cemil Demirer 
 Devlet Su İşleri

33. Mehmet İpeksever
 Devlet Su İşleri

34. Emin Doğan
 Devlet Su İşleri

35. Nur Korkmaz
 Devlet Su İşleri

36. Türker Köymen
 Bekaert

37. İsmail Mehmet Yerlikaya
 Bekaert

38. Mustafa Uyar
 Bekaert

39. Nazim Kahraman
 Devlet Su İşleri

40. Ali Akgümüş
 Devlet Su İşleri

41. Mehmet Akgün
 Devlet Su İşleri

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

43. Yücel Erdem
 Erer Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

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

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

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

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

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

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

50. Hasan Gerçek
 Bülent Ecevit Üniversitesi

51. Nuri Ali Akçın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

52. Hakan Tunçdemir
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

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

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

56. Cevdet Kurt
 Özgün Şirketler Grubu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67. Muhammed Yılmaz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

68. Zeynep Eroğlu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

69. Sinan Polat
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

71. Mustafa Karakuş
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

72. Levent Tüysüz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

73. Halil İbrahim Şahin
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

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

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

77. Volkan Kuruyer
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

78. Seçkin Yarlıgaş
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

79. Atakan Leventyürü 
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

80. Osman Sürmen
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

81. Nail Akbulut
 Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

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

83. Orhan Yenigün
 Yüksel Proje-Emay İş Ortaklığı

86. Turgay Onargan
 Dokuz Eylül Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

87. Cemalettin Okay Aksoy
 Dokuz Eylül Üniversitesi

88. Kerim Küçük
 Dokuz Eylül Üniversitesi

89. Vehbi Özacar
 Dokuz Eylül Üniversitesi

90. Ramazan Çomaklı
 İstanbul Teknik Üniversitesi

91. Melike Yıldırım
 Tünelmak

92. Serhat Köle
 Tünelmak

93. Mubin Ören
 Tünelmak

94. Kazım Yaşar Levent
 İksa Yapı Kimyasalları

95. Osman Erdoğan
 İksa Yapı Kimyasalları

96. Tuncer Bulut
 İksa Yapı Kimyasalları

103. Musafa Akgül
 NTF İnş.

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

105. Raşit Altındağ, 
 Süleyman Demirel Üniversitesi

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

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

108. Gökhan Kara
 Ekol koz İnşaat

109. Mustafa Akça
 Alarko

110. Onur Kansu
 Alarko

111. Engin Tıkır
 FD Sondaj

112. Şahin Keskiner
 WFT İnş.

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

114. Tuncay Arıcı
 NTF İnş.

115. Feridun Büyükkırlı
 Ataç İnş. San. AŞ.-G. Hinteregger 
 Söhre Baugesellschoft
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116. Evren Bakır
 Ataç İnş. Ve San. A.Ş.

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

118. Vedat Ocak
 Özaltın İnşaat A.Ş.

119. Yavuz Selim Karakum

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

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

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

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

124. Uğur Ateş
 Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

125. M.Demirhan Çelik
 Statkraft KKE.

126. Mikail Güneşaçar
 Statkraft KKE.

127. Yavuz Bekiroğlu
 Statkraft KKE.

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

129. Hıdır Ayyıldız
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

130. Hüseyin Akçal
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

131. Hakan Sevdi
 ERKOM Ltd. Şti.

132. R.Bora Oygür
 ERKOM Ltd. Şti.

133. İsmail Hakkı Şık

134. Eyüp Polat, 
 İBB Yapı İşleri Müdürlüğü

135. Cihan Ersoy

 Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.

136. Olgun Esen
 Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

137. Fatih Çatalbaş
 Zetaş Zemin Teknolojileri A.Ş.

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

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

140. Altay Ertin
 Geo-Net Mühendislik ve Müşavirlik

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

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

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

144. Bahattin Bulut Albayrak
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

145. Onur Kılıç
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

147. Mehmet Bağırcı
 Darenhes Pembelik Barajı

148. Mahmut Ragıp Turhan
 Projima Tünel A.Ş. 

149. Fatih Bektaş
 Projima Tünel A.Ş. 

150. Gökhan Sunu
 Ege Asfalt

151. Gökhan Sevim Duran
 Ege Asfalt

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

153. Hasan Aydın
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

154. Aslan Kıranoğlu
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

155. Mehmet Eşref Kurtoğlu
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

156. İbrahim Uslu
 Koçoğlu İnş. A.Ş.

157. Abdullah Kürşat Erol
 Otoyol A.Ş.

158. Abdi Yılmaz
 Limak İnşaat

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

160. Veysel Salgıntaş
 Limak İnşaat

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

162. Bahtiyar Ünver
 Hacettepe Üniversitesi

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

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

165. Ali Çebi
 CMA Ovit

166. Mahmut Anlı
 CMA Ovit

167. Onur Ülgen
 CMA Ovit

168. Murat Okur
 Emay Müş.

169. Mehmet İlker Bozlar
 Emay Müş.

170. Baki Acil
 Cengiz Makyol ASL

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

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

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

174. Hasan Baştan
 Yertaş İnş.

175. Mehmet Anar
 Yertaş İnş.

176. Şahap Bülent Baydar
 Yertaş İnş.

178. Alper Saraç
 Makyol İnş. A.Ş.

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

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

181. Yavuz Palakcı
 Statkraft – Norveç

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

183. Ersan Taşçı
 Erersa İnşaat

184. C. Cengiz Göztepe

187. Y. Gökhun Çetin
 Saudiarabian Airlines

188. Ömer Özkök
 C.İ.B. Adi Ortaklığı

189. Yavuz Bilgin
 EN-EZ İnşaat

190. Cumhur Yılmaz
 EN-EZ İnşaat

191. Muhammed Refik Kurtoğlu
 İBB

192. Muhammet Fahri Topatan,   
 Zirkonyum Madencilik İnşaat

194. Hüseyin Alp Güler
 Çelikler Holding

195. Oğuzhan Sebetçi

196. Ercan Kesim
 Çelikler Holding

197. Halil Akel
 Çelikler Holding

198. Süleyman Karagüzel
 Cengiz İnşaat

199. Gökhan Doğan
 Makyol İnş. A.Ş.

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

201. Cemal Gülal
 Cengiz İnşaat

202. Orkun Er

203. Abdulgaffar Yetgin
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

204. Kıvanç Mirhan Dinçel
 Yüksel - Emay Adi Ortaklığı

205. Murat Yıldırım
 İBB

207. Abdullah Fişne
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

210. Muttalip Buyraz
 YSE Yapı - Çelikler Holding

211. Serhat Kızılkaya
 YSE Yapı - Çelikler Holding

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

215. Veli Ay
 Yapı-Tek A.Ş.

216. Kiyasettin Hefer
 Yapı-Tek A.Ş.

218. Önder Sayın
 ERKOM Ltd. Şti.

219. Ümit Kamil Uslu
 ERKOM Ltd. Şti.

220. Bilal Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

221. Suat Ağırbaşoğlu
 ERKOM Ltd. Şti.

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

224. Bedrettin Deniz
 ERKOM Ltd. Şti.

225. Sedat Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

226. Tural Pınarbaşı
 ERKOM Ltd. Şti.

227. Koray Uzun
 ERKOM Ltd. Şti.

228. Şeref Süzen
 ERKOM Ltd. Şti.

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

231. Aytaç Bozkurt
 ERKOM Ltd. Şti.

232. Sadettin Sertaç Ustaoğlu
 ERKOM Ltd. Şti.

233. Mustafa Filiz
 ERKOM Ltd. Şti.

234. Emrah Özker Öztürk
 ERKOM Ltd. Şti.

235. Erdem Kavuncu
 ERKOM Ltd. Şti.

236. Kadir Eray Altundağ
 ERKOM Ltd. Şti.

237. Burcu Kader
 ERKOM Ltd. Şti.

238. Okan Yakan
 ERKOM Ltd. Şti.

239. Mehmet Ünlü
 ERKOM Ltd. Şti.

240. Ahmet Şen
 ERKOM Ltd. Şti.

241. Zekiye Gamze Alış
 ERKOM Ltd. Şti.

242. Önder Koçak
 ERKOM Ltd. Şti.

243. Mustafa Emre Ölmez
 Düzkar İşaat

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

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

247. Hüseyin Doğan
 Düzkar İşaat

248. Şamil Doğrusoy
 Ünal Akpınar İnş.

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

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

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

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

254. Hasan Karabiber

255. Hasan Denek
 Melemoğlu İnş.

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

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

258. Niyazi Şennazlı
 Fugrosial Ltd. Şti.

259. Süleyman Bilge Parlak
 Fugrosial Ltd. Şti.

260. Özcan Yılmaz

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

262. Mehmet Yağız

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

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

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

266. Ayhan Koçbay
 DSİ Gn. Md.

267. Selman Turan

268. Serkan Akdemir
 IC – İçtaş

269. Vahap Dilek, 
 IC – A

270. Faraz Shoaee Sarbanghali
 MRA İnşaat

271. Soner Ocak
 TUNGE PROJE Mühendislik
  Müşavirlik İnş. 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

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
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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

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.
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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

756  Kadir Tellioğlu
 PENA İç ve Dış Tic. A.Ş.

757  Sertaç Akkaya
 Zorgün İnşaat

758  Özgür Aycil        

759  Yahya Kemal Kılınç
 YK Zemin

760  Sercan Yassı
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

761  Yıldıray Burnaz
 Fermanoğlu İnşaat
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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  %31

Mining  %28

Civil   %20

Others  %10

Mechanical    %3

Geophysics    %3

Surveying    %2

Chemistry   % 1

Electric   % 1

Computer   % 1

Müteahhitlik Firması
 

51%

Mühendislik 
 

12%

Üniversite 

9%

TCDD 

1%

DSİ 

3%
Madencilik
 1%

Tedarikçi

12% 

Diğer 

7%

Belediye 

4%

Jeofizik 
Mühendisliği 

3%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

1%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

1%
Kimya 
Mühendisliği 
 

1%

Harita  
Mühendisliği 

2%
Makine 
Mühendisliği 

3%

Maden Mühendisliği 

28%

Jeoloji Mühendisliği 

31%

İnşaat Mühendisliği 

20%

Diğer 

10%
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ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(BİREYSEL)

TÜNELCİLİK DERNEĞİ’NE,

İSTANBUL

Derneğinize üye olmak arzusundayım.

Dernek tüzüğünü okuduğumu ve tüm hususları kabul ettiğimi beyan ederim.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Bilgilerim aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı / Ünvanı :

TC Kimlik No :

Uyruğu :

Cinsiyeti :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

Eğitim Durumu :

Mezun Olduğu Okul :

Çalıştığı Kurum :

Mesleği :

Adres :

Telefon :

E-posta :

Referans olan Dernek Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası(*): ………………………………………

Referans olan Dernek Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası(*): ………………………………………

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

HALİL RIFATPAŞA MAH. PERPA TİCARET MERKEZİ YÜZER HAVUZ SK. A BLOK KAT 12 N.1819 ŞİŞLİ/İSTANBUL 

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

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

tarih Adı Soyadı ve İmza
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(TÜZEL KİŞİLİK)

TÜNELCİLİK DERNEĞİ'NE,

İSTANBUL

Derneğinize üye olmak arzusundayız.

Dernek tüzüğünü okuduğumuzu ve tüm hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

Kurum bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederiz.

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

                      (Tarih)   (Kurum Yetkilisinin Adı-Soyadı Kaşe-İmza)

Tüzel Kişiliğin

Ünvanı :

Faaliyet Alanı :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Yetkili Kişinin

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Referans olan Dernek Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası (*): ………………………………………

Referans olan Dernek Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası (*): ………………………………………

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

HALİL RIFATPAŞA MAH. PERPA TİCARET MERKEZİ YÜZER HAVUZ SK. A BLOK KAT 12 N.1819 ŞİŞLİ/İSTANBUL

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

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

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
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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
upcoming events

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

www.tunnelcanada.ca

16-18 EKİM 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

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

4TH ARABIAN TUNNELLINg CONFERENCE,  
DUBAI, UAE

www.atcita.com

21-22 ŞUBAT 2017
4TH BRAZILIAN TUNNELLINg CONgRESS,  
SAO PAULO, BRAZIL

 www.tuneis.com.br

3-6 NİSAN 2017
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