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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

PRESIDENT OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Değerli Okuyucularımız 

Şu an okuduğunuz “Tünel” dergimizin 18 sayısı. Yayınlarımızın 
tüm üyelerimizin eline geçmesi için elimizden gelen 
her şeyi yapmamıza rağmen bazı aksaklıkların olduğunu 
sizlerden öğreniyoruz. Bu da biraz sizin şantiye ortamında 
bulunmanızdan kaynaklanıyor. Dergilerin sürekli olarak 
elinize geçmesi için dağıtım şirketi ile devamlı iletişim 
halindeyiz. Web sayfamızı yeniledik, ayrıca tüm sayılarımıza 
www.tunelder.org.tr den ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı yazarken “2. Uluslararası zor Şartlarda TBM 
Tünelciliği” adlı konferansın telaşı içerisindeyiz. Konferansa 
ilgi büyük. Sergi alanında 15 stant var, bunların dokuzu TBM 
üreticilerine ait. Bu TBM tünelciliğinin Türkiye için ne kadar 
önemli olduğunu gösteriyor, yeni tünel projeleri peş peşe 
gelmeğe başladı bile. hatırlarsanız daha önceki yazımda bu 
konferanslar dizisini nasıl başladığını açıklamıştım. 

Konferanslar dizisinin ilki geçen sene Singapur’da başlamıştı, 
ikincisinin ise Türkiye’de olmasına karar verilmişti. Üçüncüsü 
Çin’de olacak, bu konferansı hazırlıkları şimdiden başladı 
bile. Bununla ilgili bilgilere www.tbmdigs.org adresinden 
ulaşabilirsiniz. Şu an Asya’daki projelerde 1000’e yakın 
TBM’in çalıştığını hatırlatırım. Ayrıca aynı konuda ıTA ve 
İtalyan Tünelcilik Derneği’nin müştereken 1 Aralık’ta Roma’da 
yapacağı bir günlük bir kısa kurs var. Bilgilerinize sunuyorum, 
detaylara www.itacet.org adresindenden ulaşabilirsiniz. 

Bu sayımızda sizlere ıTA’nın (Uluslararası Tünelcilik Birliği) 
her sene düzenlediği Uluslararası Tünel Kongresi’nden 
bahsetmek istiyorum. Gelecek yılki konferans 9-15 
haziran 2017 tarihleri arasında norveç’in Bergen kentinde 
düzenlenecek. Alınan bilgilere göre bu yıl konferansa 700’e 
yakın özet gönderilmiş, ilave bilgilere www.wtc2017.com 
adresiden ulaşabilirsiniz.

Bu yıl Türkiye Tünelciler Günü’nü geçen seneki gibi yine 
3 Aralık’ta aynı otelde müzikli ve yemekli bir beraberlikte 
kutlayacağız. Bilgilerinize sunuyorum. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. 

dear readers 

now you are reading the 18th issue of the official journal of turkish 
tunnelling Society. We are trying to overcome the difficulties of 
reaching the journal to our members. one of the difficulties comes 
from the reality that delivery company has problems of reaching you 
in the job side, hopefully we will solve the problem very soon. We 
remember you also that we renewed our web page and you may 
reach to old issues of our “tunnel” magazine in our web page www.
tunelder.org.tr

I am happy to inform you that there is big interest to the conference 
on “tbM digs in difficult Ground Conditions” organized by turkish 
tunnelling Society. there are 15 stands in the exhibition hall of the 
conference; nine of them belong to the tbM manufactures. this 
shows how the turkish tunnelling Industry is important for tbM 
manufacturers since several new metro and tunnelling projects are on 
the way and some of the new tender documents are already released. 

as you will remember the first conference on the subject was realized 
in Singapore. the third one will be in China, you may find information 
about this conference in www.tbmdigs.org.  Please keep in mind 
that there are around 1000 running tbMs in asia in the current 
tunnelling projects. I also remind that there is also a short course 
in rome on “tbM diGs in difficult Ground Conditions”, the course is 
jointly organized by Italian tunnelling Society and ItaCet. you may 
find the detailed information about this course in www.itacet.org

I want also to tell you something about the annual conferences 
organized by Ita. Coming year, the World tunnell Congress will be 
held in bergen-norway on the 9-15 June 2017. It is reported in 
web page www.wtc2017.com that organizing committee received 
already more than 700 abstracts. as executive committee of turkish 
tunnelling Society we are given our full supports to this important 
event.

I remind also to our members that this year we will celebrate again 
the turkish tunnelling day on the 3th of december as we did last year. 
Please remain in contact till the next issue of our “tunnel Magazine”.

Please accept my sincere regards.  
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Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communication Arslan stated that Yuksel Project was 
granted for the project of 3-level Big Istanbul tunnel. 
“We are planing to finish all project works and after 
we wanted to go for a tender with built operate and 
transfer model.”

Yuksel Project was Granted 
for 3-level BiG istanBul tunnel 

3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJE İHALESİNİ 
YÜKSEL PROJE KAZANDI

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli ihalesini Yüksel Proje’nin kazandığını 
açıkladı. Arslan,  “Bir yıl içinde bütün projeleri bitirip yap-

işlet-devret modeliyle tünelin yapım ihalesine çıkacağız.” dedi.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi hakkında bilgi veren Arslan, 
tünelin bir katında iki şerit gidiş, orta katında gidiş-geliş metro, bir 
altında da geliş istikametinde iki şerit olacağını anlattı. Tünelin, 
diğer raylı sistemlerle ve karayollarıyla uyumlu olacağını dile 
getiren Arslan, şöyle konuştu:

“Avrupa yakasından İncirli’den başlayarak metro yer altına girecek, 
gelecek iki köprü arasında karayolu tüneliyle birleşecek. Anadolu 
Yakası’nda ise gelip Söğütlüçeşme’de Marmaray ile Kadıköy Kartal 
ile birleşmiş olacak. Ayrıca E-5’ten, TEM’den başlayan E-6’dan 
TEM’den başlayan bir tünel de otomobilleri getirecek bu tünelle 

birleşecek, sonra Anadolu Yakası’nda yüzeye çıkıp Çamlık’ta gelip 
TEM’le E-6’yla birleşecek. Biz bu projeyi çok çok önemsiyoruz, bu 
projeyle ilgili bütün çalışmalar bitmişti. Sondajlarının yapılması, 
uygulama projelerinin hazırlanması ve yap-işlet-devret modeliyle 
ihale edebilecek dosya bütünlüğünün şartnamelerin hazırlanması 
adına müşavirlik ve uygulama projesi ihalesine çıktık. İhalede, 
İtalya’dan, İspanya’dan ve Türkiye’den üç firma başvurmuştu, 
Türkiye’deki büyük müşavir firmalardan Yüksel Proje ihaleyi 
kazandı. Bir yıl içinde bütün projeleri bitirip yap-işlet-devret 
modeliyle 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin yapım ihalesine 
çıkacağız.”

Mali Tekliflerin açılışına 3 firma davet edildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü’nce 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nde 6 
firma mali tekliflerin alınması için davet edilmişler ve 3 Mayıs’ta 
6 firmadan 5’i tekliflerini sunmuştu. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğünce 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nde ilk 
adım olarak geçen yıl yapılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri 
ihalesi kapsamında teknik açıdan yeterli bulunan İdom, Tecnimont 
ve Yüksel Proje firmaları mali tekliflerinin 10 Ağustos’ta açılması 
için davet edildiler.

Teknik puanı 95,98 olan İdom firması 35 milyon 366 bin lira, 
teknik puanı 93,31 olan Tecnimont firması 22 milyon 800 bin 
lira, teknik puanı 100 olan Yüksel Proje ise 26 milyon 215 bin lira 
mali teklif vermişti. Komisyonun değerlendirmesi sonucu proje 
ihalesini Yüksel Proje kazanmış oldu.
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Proje bir yıl içinde tamamlanacak

Proje bedeli 35 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7 milyon 
500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri 
kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, 
zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde 
mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor. İstanbul 
Boğazı’nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem 
karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve 
gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç 
geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

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

ikinci ayağı ise Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu aksında Hasdal 
Kavşağı’ndan başlayan ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek Anadolu 
Yakası’nda Çamlık Kavşağı’na bağlanan 2x2 şeritli karayolu 
sisteminden oluşacak. Hasdal Kavşağı’ndan Çamlık Kavşağı’na 
karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 
milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

Tünel; TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 
9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle 
yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması 
hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası’nda 
İncirli’den, Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye, 31 kilometre 
uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 
dakikada ulaşılacak. 
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It was a “historic day” for Turkey at the Eurasia Tunnel which – planned to be opened on 20 December - will 
connect the Asian and European continents via a highway tunnel from under the seabed for the first time. 
In a visit to receive information about the current situation of the project, President Recep Tayyip Erdoğan 
drove his official car from the Asian side to the European side of the city under the Bosphorus as the first 
automobile trip making this intercontinental. President Erdoğan said “Today, we have done the final test of 
another historical project for Turkey. If God pleases, we will open it on 20 December together with my dear 
citizens,”. ATAŞ Chairman Başar Arıoğlu said that the Eurasia Tunnel Project attracted the attention of the 
entire world, and added that “our project heralds a miletone in tunnelling”.

President erdoğan Makes the First triP in eurasia tunnel

AVRASYA TÜNELİ’NDEN İLK SEYAHATİ 
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
GERÇEKLEŞTİRDİ 

A sya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz 
tabanı altından geçen bir karayolu 
tüneliyle bağlayan ve 20 Aralık’ta 

hizmete açılması planlanan Avrasya Tüneli’nde 
tüm Türkiye’yi sevindiren ‘tarihi bir gün’ yaşandı. 
Projenin son durumu hakkında bilgi almak üzere 
teknik bir ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli’nin Asya 
girişinden Avrupa yakasına kendi kullandığı 
makam aracıyla yolculuk ederek, İstanbul 
Boğazı’nın altından ilk otomobil yolculuğunu 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 
Türkiye’nin tarihi projelerinden bir tanesinin daha 

son testini yaptık. İnşallah 20 Aralık’ta da açılışını 
aziz milletimle beraber yapacağız” diye konuştu. 
ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ise 
Avrasya Tüneli Projesi’nin tüm dünyanın ilgisini 
çektiğini belirterek, “Projemiz tünelcilikte yeni bir 
çağ başlattı” dedi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) 
tarafından Kazlıçeşme-Göztepe hattında Yap-
İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat 
çalışmaları Yapı Merkezi ve SK E&C ortaklığı 
tarafından yapılmakta olan Avrasya Tüneli 

Projesi’nde heyecanla beklenen ‘ilk otomobil 
yolculuğu’ gerçekleşti. 

5 dakikada deniz altından kıtalararası yolculuk 

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracının 
direksiyonuna geçerek, Avrasya Tüneli’nin Asya 
girişinden, Avrupa yakasına hareket etti ve tekrar 
Asya yakasına geri dönüş yaptı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a makam otomobilinde Başbakan Yıldırım 
eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, deniz tabanı 
altından otomobille yaptığı kıtalararası yolculuk, 
Türkiye tarihine geçti. 
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Erdoğan, heyecanla yürütülen çalışmaları 
yerinde inceledi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Aralık’ta hizmete 
açılması için çalışmaların 7 gün 24 saat kesintisiz 
olarak ve büyük bir heyecanla yürütüldüğü 
Avrasya Tüneli şantiyesini ziyaret etti. ATAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve ATAŞ 
CEO’su Seok Jae Seo, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve beraberindekilere çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 
“14 yıl içerisinde ulaşım sektöründe tarihi 
adımları attık. Olmaz denilenler oldu, yapılamaz 
denilenler yapıldı ve bunlar hayata geçirildi. 
Dedik ki çok çalışacağız, çok gayet edeceğiz 
ve milletimizin asırlardır beklentilerini inşallah 
gerçekleştirmek suretiyle hayata geçireceğiz” 
dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Tüneli’nin 
kazanımlarından bahsetti ve şöyle devam etti: 
“En önemlisi buradaki yıllık yakıt tasarrufu. Bu 
mesafenin bu denli kısalması sayesinde yılda 
160 milyon liralık yakın tasarrufu sağlayacağız. 
Bununla birlikte de bizim akaryakıt teminindeki 
sıkıntımızı büyük ölçüde aşmış olacağız. Zaman 
tasarrufu sağlayacak bize. Zaman tasarrufu ile 
vakit nakittir olayı burada bir araya gelmiş oluyor. 
Her türlü güvenlik önleminin düşünüldüğü ve 
uygulandığı 100 yıllık bu proje ile artık havalar 
sisliymiş, deniz dalgalıymış, böyle endişeleri 
taşıma durumumuz olmayacak.” 

Tünelcilikte yeni bir çağ başlattık 

Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ersin Arıoğlu, ENR (Engineering News Record) 
Dergisi tarafından Avrasya Tüneli’ne “2016 
Küresel En İyi Tünel Projesi” ödülü verilmesi 
nedeniyle ABD’de bulunduğu için Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a özür ve ziyareti için 
teşekkürlerini yazılı mesaj ile sundu. 

ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ise 
yaptığı konuşmada, dünyanın ilgisini çeken bir 
projeyi yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: 
“İnsan ve makine iç içe bütünleşirse ortaya 
‘senfoni’ gibi bir ‘eser’ çıkacaktır. Çok karmaşık 
ve sismik aktivitesi yüksek bir jeolojik yapıda, 
106 metre derinliklere inerek ve 13.7 metre 
çapında bir tüneli, uzun ömürlü ve güvenli kılarak 
inşa etmeyi başarmak; projeyi ‘benzersiz’ kılmış 
ve dünyanın ilgisini çekmiştir. Avrasya Tüneli 
ile tünelcilik konseptleri değişmiştir. Bundan 
böyle tüneller, eskisi gibi sürücülerin kullanmak 
istemeyeceği dar, karanlık ve kirli yer altı yapıları 
olarak tasarlanmak ve inşa edilmek yerine temiz ve 
estetik yapılar olarak kabul edilecektir. Projemizin 
başarı ile hizmete girmesi, bugüne kadar cesaret 
edilmemiş birçok proje için yüreklendirici olacak; 
daha derine, daha büyük çapla, daha uzağa 
doğru yeni bir tünelcilik akımı başlatacaktır. Bu 
nedenlerle Avrasya Tüneli’ni tünelcilikte yeni bir 
çağ başlatan proje olarak nitelemiş bulunuyoruz. 
Allah nazarlardan saklasın.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrasya Tüneli 
ziyaretini tamamlamasının ardından Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş ve basın mensupları Avrasya Tüneli’ne 
doğru harekete geçti. Kadir Topbaş’ın bizzat 
kullandığı otomobiliyle Tünel’e girişi sırasında 
renkli anlar yaşandı. Başkan Topbaş, ilk geçiş 
ücretini verdi. Bakan Arslan da bu ücreti Avrasya 
Tüneli için kurulacak müze adına kabul ettiğini 
söyledi. 

Yüzde 92’si tamamlandı 

Avrasya Tüneli’nin bugün itibarıyla yüzde 
92’lik bölümü tamamlandı. 20 Aralık 2016 
tarihinde hizmete açılacak olan Avrasya Tüneli 
ile İstanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu 
KazlıçeşmeGöztepe güzergâhında yolculuk süresi 
100 dakikadan 15 dakikaya kadar inecek. 

İki kıta arasında kısa, güvenli ve konforlu 
yolculuk devri 

 Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ile 
iki kıta arasında güvenli ve konforlu yolculuk 
imkânı sağlayacak. 

 Modern aydınlatma, yüksek kapasiteli 
havalandırma ve yolun düşük eğime sahip olması 
gibi özellikler, yolculuk konforunu artıracak. 

 İki katlı olarak inşa edilen Avrasya Tüneli’nde 
her katta 2 şeritten tek yönlü geçiş sağlanacak. 

 Sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında 
da kesintisiz yolculuk yapılması sağlanacak. 

 Karayolu ağını tamamlayan anahtar bağlantı 
ve İstanbul’daki mevcut havaalanları arasında en 
hızlı ulaşım olanağı olacak. 

 Trafik yoğunluğunun azalmasıyla egzoz 
emisyon oranı azalacak. 

 Tarihi yarımadanın doğusunda kayda değer 
oranda trafik azalması sağlayacak. 

 Boğaziçi, Galata ve Unkapanı köprülerindeki 
araç trafiğinde hissedilir rahatlama olacak. 

 Yapısı itibarıyla İstanbul’un siluetine zarar 
vermeyecek. 

 Avrasya Tüneli’nin Asya girişi Harem’de, Avrupa 
yakası girişi ise Çatladıkapı’da yer alacak. 

 Tünel 7 gün 24 saat hizmet verecek. 

 Sadece minibüs ve otomobillerin kullanımına 
izin verilecek.

 Araçlar OGS ve HGS sistemleriyle ödeme 
yapabilecek. Araç içindeki yolcular için ayrıca 
ödeme yapılmayacak. 
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 Her 100 metrede bir yer alan acil durum 
telefonları, kamu anons sistemi, radyo anonsu 
ve GSM alt yapısı sayesinde yolculuk esnasında 
kesintisiz bir iletişim imkânı sağlanacak ve acil 
durumlarda bilgi akışı kesilmeyecek. 

 Tünel girişlerinde ve içerisinde 7/24 görev 
yapan her türlü donanıma ve eğitime sahip İlk 
Müdahale Ekipleri tünel içerisinde herhangi bir 
olaya birkaç dakika içerisinde müdahale edecek. 

 Avrasya Tüneli, 7,5 moment büyüklüğünde 
bir depreme göre tasarlandı. Boğaz altında inşa 
edilen sistem, İstanbul’da 500 yılda bir olacak 
en büyük depremde hiç hasarsız hizmete devam 
edebilecek. 2 bin 500 yılda bir olma olasılığı 
bulunan depremde ise küçük bakımlarla hizmete 
açılabilecek şekilde inşa ediliyor. 

Her yönüyle örnek mühendislik başarısı 

Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik üç 
ana bölümden oluşuyor. Proje’nin en önemli 
aşamasını 3,4 kilometre uzunluğundaki Boğaz 
Geçişi oluşturuyor. Boğaz Geçişi için dünyanın 
en gelişmiş TBM (Tunnel Boring Machine - Tünel 
Açma Makinesi) teknolojisinden yararlanıldı. 
TBM, günde 8-10 metre ilerleyerek, 3 bin 344 
metrelik ve 16 aylık çalışmayı Ağustos 2015 
tarihinde tamamladı. Toplam 1674 bilezikten 
oluşan tünelde, olası büyük bir depreme 
karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla iki ayrı 
noktada sismik bilezik monte edildi. Özel 
olarak tasarlanan ve laboratuvarlarda test 
edilerek başarısı kanıtlandıktan sonra üretilen 
sismik bilezikler, mevcut çap ve sismik aktivite 
seviyesi göz önüne alındığında ‘TBM Tünelcilik’ 
sektöründe dünyadaki ‘ilk’ uygulama oldu. Ayrıca 
tüneldeki bileziklerin üretiminde kullanılan 
yüksek performanslı prekast beton segmanlar, 

100 yıl servis süresi hedeflenerek, Yapı Merkezi 
Prefabrikasyon Tesisleri’nde üretildi. Uluslararası 
sertifika kuruluşunca yapılan analiz ve 
simülasyonlarda segman ömürlerinin en az 127 
yıl olduğu rapor edildi. Proje kapsamında Asya ve 
Avrupa yakalarındaki tünel yaklaşım yollarında 
düzenlemeler devam ediyor. Mevcut 6 şeritlik 
yollar 8 şeride çıkarılırken, U-dönüşü, kavşak 
ve yaya hemzemin geçitleri gibi iyileştirmeler 
yapılıyor. 

Projede yaklaşık 2 milyon metreküp kazı yapıldı, 
700 bin metreküp beton, 70 bin ton demir 
kullanıldı. Başka bir deyişle projede 788 olimpik 
havuzu dolduracak kadar kazı yapıldı, 18 stadyum 
yapacak kadar beton, 10 adet Eiffel Kulesi yapacak 
kadar demir kullanıldı. 

Dünyanın takdirini kazandı 

Avrasya Tüneli henüz hizmete açılmadan birçok 
saygın ödül kazandı. İnşaat sektörüne yön veren 
ve 1874 yılından beri yayımlanan Engineering 
News Record (ENR) Dergisinin, her yıl dünyanın 
“En İyi Küresel Projeleri”ni seçtiği ödüle bu sene 
tünel ve köprüler kategorisinde Avrasya Tüneli 
layık görüldü. 11 Ekim 2016’da ENR Dergisinin 
merkezinin bulunduğu New York şehrinde 

yapılacak ödül törenine projenin yatırımcıları Yapı 
Merkezi ve SK E&C yetkililerinin yanısıra projeye 
katkıda bulunan ve alanında lider uluslararası 
teknik danışmanlar katılacak. 

Proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 
sürdürülebilirlik açısından en başarılı projelere 
verdiği ‘2015 En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama 
Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca ITA - Uluslararası 
Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği tarafından 2015’te 
ilk kez düzenlenen ITA Uluslararası Tünelcilik 
Ödülleri’nin Büyük Projeler dalında ‘Yılın Projesi’ 
(ITA Major Project of the Year) ödülünü kazandı. 
Diğer ödüller ise şunlar: 

 Thomson Reuters Finance International (PFI) 
“En İyi Altyapı Proje Finansman Anlaşması” 

 Euromoney “Avrupa’nın En İyi Proje Finans 
Anlaşması” 

 EMEA Finance “En İyi Kamu-Özel Sektör 
Ortaklığı” 

 Infrastructure Journal “En Yenilikçi Ulaşım 
Projesi” 

Kamu kaynaklarından tek kuruş harcanmadı 

Proje’nin tasarım ve inşaatını gerçekleştiren 
Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. 
tünelin 24 yıl 5 ay süreyle işletilmesini üstlenecek. 
Proje yatırımı için kamu kaynaklarından hiçbir 
harcamada bulunulmuyor. İşletme süresinin 
tamamlanması ile Avrasya Tüneli kamuya 
devredilecek. Proje, Yap-İşlet-Devret modeliyle, 
yaklaşık 1.245 milyar dolarlık finansmanla 
gerçekleştiriliyor. Yatırım için 960 milyon dolarlık 
uluslararası kredi sağlandı. 285 milyon dolarlık 
öz kaynak Yapı Merkezi ve SK E&C tarafından 
temin edildi. 

Proje işletme sürecinde de ekonomik katkılar 
sağlayacak 

 Proje’nin açılmasıyla birlikte yılda toplam 160 
milyon TL lik (38 milyon litre) yakıt tasarrufu 
sağlanacak. 

 Boğaz geçişlerinde sağlayacağı ek kapasite 
sayesinde yolculuk sürelerindeki kısalma ile 
yılda yaklaşık 52 milyon saat zaman tasarrufu 
sağlanacak. 

 Proje sayesinde araçların yaydığı emisyon 
miktarı (karbon monoksit, karbon dioksit, azot 
oksitler, partikül madde vb.) yılda yaklaşık 82 bin 
ton azaltılarak çevresel katkı sağlanacak. 

 Projede aynı anda 60 taşeron çalışmakta olup, 
günde 1800 kişiye istihdam sağlanıyor. 

 Proje inşaat çalışmalarında yapılan harcamalar 
sayesinde Türkiye ekonomisine günde 1,5 milyon 
TL lik bir iş hacmi yaratılıyor. 

 Proje, araç geçiş ücretlerinden elde edilecek 
gelirin paylaşımı sayesinde vergiler dahil yılda 
yaklaşık 180 milyon TL devlet geliri sağlanacak.
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Kirik Tunnel, designed as the second part of Ovit Tunnel 
will connect East Blacksea to East Anatolia region. After 
its completion, the road will shorten 33 km and the drivers 
will gain 1 hour. Tunnel will be constructed as two tubes 
having 7100 meters length.

KiriK Tunnel will ConneCT 
BlaCKsea and easT anaTolia 
regions TogeTher

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Erzurum-Rize 
Karayolu’ndaki Ovit Tüneli’nin devamı konumunda bulunan ve 
yapımı süren Kırık Tüneli tamamlandığında, yol 33 kilometre 

kısalarak sürücüler bir saat kazanacak. Tünel çift tüp olarak 7.100 m 
uzunluğunda yapılacak.

Hizmete alındığında Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayacak ve 
transit taşımacılıkta önemli bir konuma sahip olacak tünel sayesinde, 
Gürbulak Sınır Kapısı’na kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Türkiye’de inşaatı devam eden tüneller içerisinde, uzunluk bakımdan 
üçüncü büyük olan ve yüzde 35’i tamamlanan tünel hizmete girdiğinde, 

Erzurum-Rize karayolunu 33 kilometre kısaltacak. Yapımına geçen yıl 
başlanan, 2018 yılında tamamlanması planlanan ve şimdiye kadar 
yaklaşık 120 milyon lira harcandığı belirtilen tünel inşaatında 300 
işçi çalışıyor.

Ulaşımdaki kolaylığın yanı sıra ülkenin ticareti ve turizmine de katkı 
sağlaması beklenen tünel hizmete girince Rize ile Erzurum arasındaki 
seyahat süresini bir saat kısaltacak. Tünelin ulaşıma açılması sonrası 
Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 2 saate düşeceğinden Karadeniz’den 
özellikle kışın kayak yapmak için Erzurum’a gelecek turistlerin 
erişiminde kolaylık sağlanması hedefleniyor. 

KırıK Tüneli Karadeniz ile doğu anadolu’yu 
BağlayacaK

New Zigana Tunnel aims to connect East Blacksea to East 
Anatolia region with a tunnel 14481 meters long. Construction 
works started from Trabzon entrance and 800 meters advance 
has been done in both tubes.

The new Zigana Tunnel ProjeCT 

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan tarihi İpek Yolu 
üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nin yapım çalışmaları aralıksız 
devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzon tarafındaki 

girişinden de başlanılan çalışmanın Torul ilçesi Köstere Köyü 
mevkiinde yürütülen ve her iki tüpte de 800 metreye ulaşan 
çalışmaları Gümüşhane protokolü yerinde inceledi.

Proje müdürü Tarık Eyüpoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi alan 
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, “Bugün dünyanın en uzun ikinci 
karayolu tüneli olan yeni Zigana Tüneli inşaatını inceledik. Karayolları 
ve müteahhit firma yetkilileriyle her iki tüpte de 800 metreye 
gelindiğini gördük. Bizim için hakikaten gurur vesilesi. Özellikle son 
yıllarda hükümetimizin yapmış olduğu duble yol ve tünel çalışmaları 

çok önemli. Bizim Trabzon ve Erzurum’la bağlantımızı sağlayacak olan 
bu tünel Gümüşhane ekonomisine, turizmine, bütün ilçelerine büyük 
katkı sağlayacak inşallah. Merakla bekliyor, biran önce yapılmasını 
temenni ediyoruz” dedi.

Yeni Zigana tünelinin Trabzon tarafında da çalışmaların başladığını dile 
getiren Vali Memiş, çevre yolu ve Zigana Tüneli inşaatlarında yaklaşık 
450 kişinin çalıştığını belirterek, çalışmaların biran evvel bitirilmesini 
temenni etti.

Proje müdürü Tarık Eyüpoğlu ise Zigana Tüneli’nin 14 bin 481 metre 
uzunluğunda olacağını belirterek, “Köstere mevkiinde 1.264 metre 
kotu, Başarköy Vadisi’nden de 1.015 metre kotundaki Yeni Zigana 
Tüneli, % 3,30 eğimle tırmanıp % 0,85 eğimle inilecek. Zigana Tüneli 
boyunca havalandırma amaçlı 3 şaft yapısı inşa edeceğiz. Mevcut 
Zigana Tüneli yaklaşık 1.800 metreden geçiyor. Yeni Zigana Tüneli ise 
yaklaşık 800 metre daha düşük kottan yapılıyor. Böylelikle Zigana Dağı 
yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilecek. Tünelin tamamlanmasının 
ardından yol da 8 kilometre kısalacak” diye konuştu. 

yeni ziGana Tüneli TaM Gaz deVaM ediyor

Kaynak: www.gumushane.gen.tr

Kaynak: www.dunya.com
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Kaynak: www.izmir.bel.tr

Ministry of Transportation has been approved the 7.2 km F. Altay-Narlidere Metro 
Line Project. Izmir Metropolitan Municipality is going to apply to Ministry of 
Development for the investment. After the approval municipality is planning to go 
for the tender at the end of this year.

One MOre Step in narlidere MetrO line

Narlıdere Metrosu’Nda Bir adıM daha

İ zmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7,2 
kilometrelik F.Altay-Narlıdere Metro Hattı 
Projesi için Ulaştırma Bakanlığı’ndan 

beklediği onay geldi. Yatırımın programa 
alınması için Kalkınma Bakanlığı’na 
başvurmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, 
bu yılın sonunda hattın yapım ihalesine 
çıkmayı hedefliyor. 
 
İzmir Metrosu’nu Evka 3’ten Fahrettin Altay’a 
kadar uzatarak 19 kilometreye çıkaran 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de hattı 
Narlıdere’ye kadar ulaştırarak 26 kilometreye 
çıkarmaya hazırlanıyor.  Güzergah üzerindeki 
günlük yaşamı ve sosyal hayatı etkilememesi 
için “derin tünel”le geçilecek metro hattının 30 
Haziran 2016 tarihinde projesini tamamlayan 
Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü’nden beklediği onayı da 
geçtiğimiz günlerde aldı.

Yılsonunda ihale hedefi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7,2 kilometre 
uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak F.Altay 
– Narlıdere hattının yatırım programına 

alınması için önümüzdeki günlerde Kalkınma 
Bakanlığı’na müracaat edecek. Bu süreçte, 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 
kredi alımı ile ilgili gerekli prosedürler 
de tamamlanacak. Başvuruların olumlu 
sonuçlanması halinde, hattın yapımı için 2016 
yılı sonunda ihaleye çıkılması hedefleniyor.

7 istasyondan oluşan F.Altay –Narlıdere 
hattında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hastane,  Güzel Sanatlar Fakültesi 
(GSF), Narlıdere, Siteler ve son olarak 
Kaymakamlık istasyonları bulunuyor. 
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Within the Alanya- Gazipasa- Taskent- Hadim 
road project five tunnels located along Kus 
Yuvasi Pass has been completed before the 
feast of sacrifice. After these tunnels, journey 
time decreased around 45 minutes with 2808 
meter long tunnels in total.

Tourism Heaven is ConneCTed 
To middle anaTolia

TURİZM CENNETİ ORTA ANADOLU’YA  
TÜNELLERLE BAĞLANDI

A lanya-Gazipaşa Ayrımı Taşkent-Hadim Yolu Projesi 
kapsamında Kuş Yuvası geçidinde yapımına başlanan 
tünellerden 5’i Kurban Bayramı öncesi hizmete açıldı. 

Eskiden Kuş Yuvası Geçidi’nden Alanya’ya ulaşım 1,5 saat sürerken, 
şimdi 45 dakikaya kadar düştü. 5 tünelin toplam uzunluğu 2.808 
m.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Alanya-Gazipaşa Ayrımı Taşkent-
Hadim Yolu Projesi” kapsamında, Kuş Yuvası geçidinde yapımı 
planlanan 10 tünelden 5’inin Kurban Bayramı öncesi hizmete 
açıldığını bildirdi.

Halk arasında “Kuş Yuvası” olarak bilinen yolda, 2014 yılında 
başlatılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Karayolları 13. Bölge 

Müdürlüğü sınırlarındaki tünel inşaatlarının yarısı tamamlandı. 
Antalya’dan Konya’ya ulaşımı daha kolay, kısa ve konforlu hale 
getiren projedeki Kuş Yuvası mevkiindeki toplam uzunluğu 2.808 
metre olan 5 tünel, hizmete girdi.

Antalya Valisi Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  
Antalya’nın bir sahil şehri, 450 kilometrelik sahil bandına sahip 
olduğunu söyledi.

Söz konusu sahil bandını Orta ve İç Anadolu’ya bağlayacak 
geçitlerin çok önemli olduğunu belirten Karaloğlu, “Antalya’nın 
doğusunu Alanya’yı ve Gazipaşa’yı Taşkent ve Hadim’e bağlayan 
Kuş Yuvası geçidimiz, Antalya’nın doğu  yakasının Orta Anadolu’ya 
bağlayan çok önemli arterlerimizden. İşte bu yol üzerinde uzun 
süredir çalışmaları devam eden Kuş Yuvası geçidindeki 10 noktada  
tünel çalışmamız var. Bunların 5’inin çalışmaları tamamlandı, 
aydınlatmaları,  havalandırmalarıyla beraber bayram öncesi 
halkımızın hizmetine sunduk.” dedi.

Karaloğlu, bahse konu yolu kullananların Antalya’nın Alanya, 
Gazipaşa ilçelerinden Konya’nın Taşkent ve Hadim ilçelerine daha 
konforlu seyahat etme şansı bulacağını vurguladı.

Antalya’yı Anadolu’ya Bağlayan Önemli Arter

Beş tünelin 6 kilometrelik sıcak asfalt yolla tamamlandığını dile 
getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Diğer tünellerimizin çalışması devam ediyor. Yılsonunda bitecek,  
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2017’de açılacak olanlar var. 10 tünelin tamamı bittiğinde, 
toplam uzunluğu 8 kilometre olan tünellerden geçerek Alanya ve 
Gazipaşa’yı Orta Anadolu bölgesine Taşkent ve Hadim’e bağlamış 
olacağız. Bu önemli bir çalışmaydı, Antalya’yı Anadolu’nun 
diğer bölgelerine bağlayan önemli bir arterdi. Bundan dolayı 
bu çalışmalara karar veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza, hükümet üyelerimize ve ilimizi Ankara’da temsil 
eden bütün vekillerimize Antalya halkı adına ilin valisi olarak 
teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı olsun. Vatandaşımız,  inşallah 
bayramda bu yolu kullanarak sevdiklerine huzur içerisinde, 
güvenli bir şekilde ulaşsınlar diliyorum.”

65 Kilometrelik güzergahın tamamı tek yol

Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu ise Alanya-Gazipaşa 
Ayrımı Taşkent-Hadim Yolu’nun Karayolları 13. Bölge (Antalya) 
sınırlarında kalan toplam uzunluğu 65 kilometre olan güzergahın 
tamamının tek yol olarak hizmet verdiğini  vurguladı.

“Yolun kış şartlarında trafik akışını aksatan 10 kilometrelik Kuş 
Yuvası mevkiinde toplam uzunlukları 2 bin 808 metre olan 5 tünel, 
6 kilometre tek yol-bitümlü sıcak karışım ile tamamlanmıştır.” 
bilgisini paylaşan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

“Biten 5 tünel için yapılan tünel aydınlatma ve havalandırma 
tesisatı mevcut enerji bağlantısıyla çalışmamaktadır. Genel 
Müdürlüğümüzden gelen heyet tarafından yeni enerji hattı 
çekilmesi gerektiğiyle ilgili rapor düzenlenmiştir.  Bu nedenle 
yeni enerji hattı projesi hazırlatılarak ihalesi yapılacaktır. Ancak 
şu an şantiye elektriğiyle aydınlatma kısmi yapılabilmektedir. 
Mahmutlar imar sınırları içerisinde kalan 3,5 kilometre ve 
Kuşyuvası - Yalnızardıç Barajı arası 25 kilometrelik kesiminde 
4.830 metre uzunluğunda 5 tek tüp tünelle tek yol-bitümlü sıcak 

karışım yapım çalışmaları devam etmektedir. Yılsonuna kadar 
toplam uzunluğu 1.682 metre olan üç tünelin de bitirilmesi 
durumunda 4.490 metre uzunluğunda 8 tünel trafiğe açılmış 
olacak.”

Çobanoğlu, projenin 2019 yılı sonu itibariyle bitirilmesinin 
planlandığını sözlerine ekledi. Musa Coşkun adlı vatandaş da 
eskiden söz konusu yerde ulaşımın zor şartlarda sağlandığını 
anlattı.

Alanya’da 13 yıldır yaşadığını söyleyen Coşkun, “Tünel yokken 
burada kaza çoktu. Tünelle kaza riski de azaldı. Kışın yollar kapalı 
oluyordu. Özellikle bölgede kışın ulaşım çok daha zordu. Eskiden 
Kuş Yuvası geçidinden Alanya’ya ulaşım 1,5 saat sürerken, şimdi 
45 dakikaya kadar düştü.” dedi. 

Kaynak: www.milliyet.com.tr

YURTİÇİ PROJELERİ-TURİZM CENNETİ ORTA ANADOLU'YA TÜNELLERLE BAĞLANDI.indd   30 07.11.2016   16:38:04



YURTİÇİ PROJELERİ-TURİZM CENNETİ ORTA ANADOLU'YA TÜNELLERLE BAĞLANDI.indd   31 07.11.2016   16:38:05



32 Yurtiçi Projeler – Domestic Projects

Eylül - Ekim 2016 .  www.tunelder.org.tr

Excavation works in Kazlicesme-
Cirpici Waste Water Tunnel Project, 
granted by Istanbul Water and 
Sewerage Administration, having 
a length of 1969 m and finished 
diameter of 3 m were completed 
by using a TBM. The single shield 
EPB TBM arrived to the last shaft 
and completed its duty on 8 th 
September 2016.

Kazlicesme-cirpici 
Waste Water 
tunnel project is 
completed

İSKİ KAZLIÇEŞME-ÇIRPICI ATIKSU TÜNELİ

E feray-Silahtaroğlu ortaklığı tarafından 
yürütülen İSKİ Kazlıçeşme-Çırpıcı (Ayvalıdere 
2) Atıksu Tüneli’nde 3,9 m çapında Lovsuns 

marka pasa basınçlı TBM, 8 Eylül 2016 tarihinde 
son şafta ulaşarak tünel kazısını tamamladı. 
Uzunluğu 1.969 m olan Ayvalı-2 tünelinin kazı 
çalışmalarına Aralık 2015’te başlanmıştı. 

Avrupa Birliği raporlarına göre Türkiye, atıksu 
çözümleri için yapılan yatırımlarda büyüyen 
en büyük market olarak görülüyor. 2023 Atıksu 
Arıtma Eylem Planı’na göre 2015 yılında sahip 
olunan 650 adet arıtma tesisi sayısının 2023 
yılında 2.150 adede çıkarılması hedefleniyor. 
16 milyon nüfusa sahip İstanbul için atıksu 
tünellerinin her bir metresi İstanbulluların her 
biri için çok önemli bir değere sahip. Bu vizyon 
dahilinde 3,91 m çapındaki Lovsuns marka TBM, 
Zeytinburnu içinden geçen 1.969 metrelik atıksu 
tünelinin kazısını tamamladı. Küçük çaplı bir 
proje gibi görünse de temiz bir çevreye sahip 
İstanbul için önemli bir proje olarak görülüyor. 
Bayrampaşa, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu 
ilçelerinin atıksularını Yenikapı Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne ulaştırmak amacıyla yapılmakta olan 
Ayvalı 2 Tüneli günde 630.720 metreküp atıksu 
ulaştırma kapasitesine sahip olarak 2.400.000 
kişiye hizmet edecek.

Pasa basınçlı TBM, 21 m derinliğe sahip ilk şafttan 
başladığı atıksu tüneli kazısını yaklaşık olarak 9 
ay sonra 12 m derinliğindeki son şafta ulaşarak 
tamamladı. Normal şartlarda kazıların daha 
erken bitirilmesi planlanırken İstanbul genelinde 
kış döneminde yaşanan pasa nakli ve döküm 
sahası problemleri beklenen ilerleme hızını 
olumsuz etkiledi. Küçükçekmece Formasyonu’nda 
bulunan tünel güzergahı kireçtaşı, kil ve siltli kum 

litolojisine sahip. Bununla birlikte tünele büyük 
hacimde su girişi mevcuttu.

9 aylık kazı süresi boyunca ortalama 120-130 
mm/dk kazı hızı değerine ulaşılırken en iyi vardiya 
ilerlemesi 15,6 metre, en iyi günlük ilerleme 31,2 
metre ve en iyi haftalık ilerleme 153 metre olarak 
gerçekleşti. En iyi aylık ilerleme ise 512 metre ile 
Nisan 2016 tarihinde elde edildi.

Projede kullanılan tünel açma makinesi Lovsuns 
firmasının dünya genelinde satış yaptığı ilk 
makinelerden birisidir.  Eski Lovat firmasının 
tecrübeli mühendisleri tarafından tasarımı yapılan 
makine LNSS’nin Çin’deki modern tesislerinde 6 
ayda üretildi.

Makinenin Türkiye’ye ulaştırılmasının ardından 
1 aylık montaj süresinden sonra Aralık 2015 
tarihinde tünel kazısına başlandı. Makinenin 
toplam kesici kafa gücü: 524 kW ve itme gücü de 

1.200 ton’dur. Kesici kafanın tamamen krom-karbit 
kaplı olması sayesinde aşındırıcı ve değişken 
zeminlerde makinenin daha güvenli ilerlemesi 
sağlandı. Son 150 metrelik ilerlemede yüksek 
su gelirine karşı tünel ekibi çok iyi bir harç 
(grout) uygulaması yaparak su girişini minimuma 
indirdiler ve duraylığı da sağlamış oldular. Bununla 
birlikte yüzeyde bulunan binaların da duraylığı 
sağlanarak güven altında ilerlemeler yapıldı. Tünel 
güzergahının örtü kalınlığı 8 ile 40 m arasında 
oldukça değişken bir değere sahipti. Özellikle 
son şafta ulaşmadan önceki 150 metrelik kritik 
bölgede tünel güzergahı, konutların temellerinden 
sadece 6 metre aşağısındaydı. 

Proje kapsamında TBM ile açılan tünelin haricinde 
konvansiyonel yöntemle açılan 230 m uzunluğunda 
bir tünel 3 m iç çaplı atıksu tüneli, 7,5 m iç çaplı 
4 adet tünel şaftı ve 141 m uzunluğunda 3 m iç 
çaplı atıksu kolektörü bulunuyor. 

YURTİÇİ PROJELERİ-İSKİ KAZLIÇEŞME-ÇIRPICI ATIKSU TÜNELİ.indd   32 07.11.2016   16:39:02



YURTİÇİ PROJELERİ-İSKİ KAZLIÇEŞME-ÇIRPICI ATIKSU TÜNELİ.indd   33 07.11.2016   16:39:03



34 Yurtiçi Projeler – Domestic Projects

Eylül - Ekim 2016 .  www.tunelder.org.tr

Erzurum Mayor Seyfettin Azizoglu stated that tunnel 
works located under Kop Mountain between Erzurum 
and Bayburt cities is going on in hard conditions. 
Both tubes are having 6500 meters length and due 
to difficult ground conditions 2250 meters advance 
has been done.

Horrible Dream of Drivers will 
Come to an enD

SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI SONA ERECEK

E rzurum-Bayburt Karayolu’nda Doğu Anadolu ile Doğu 
Karadeniz’i birbirine bağlayacak Kop Tüneli’nin % 38’i 
tamamlandı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu “Tünelin 

tamamlanmasıyla bölgede 2.400 metre yükseklikten geçen yol 
2.100 metreye inecek ve tünelden geçilecek. Buradaki ulaşım 
güvenli, az masraflı ve hızlı hale gelecek. Böylece hem yolcu hem 
de yük taşımacılığında devrim yapılmış olacak” dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu yaptığı açıklamada, Erzurum-
Bayburt Karayolu üzerindeki 2.400 metre rakımlı Kop Dağı’nın 
altından geçen tüneldeki çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü 
söyledi. Tünel çalışmalarının 4 yıldır tüm hızıyla devam ettiğini 
anlatan Azizoğlu, 6.500 metre uzunluğundaki tünelin her iki 2 
tüpünde zorlu zemine rağmen 2.250 metre ilerleme sağlandığını 
söyledi.

Azizoğlu, yaklaşık 270 milyon lira maliyetle 2019 yılında 
tamamlanması öngörülen tünel hakkında, “Karadeniz’i Erzurum 
üzerinden Orta Asya’ya bağlayan bir tünel olacak. Kop Dağı yıllarca 
hem tırların hem de diğer araçlarımızın kış aylarında zorluk 
çektiği, ulaşımda büyük zorluklara sebep olan bir yerdi. Ülkemizin 
ihracatını kısa zamanda 500 milyar dolara çıkarmak istiyorsak 
bunun için ulaşım altyapısını hızlı şekilde tamamlamamız lazım.” 
dedi.

Doğuya açılan kapı

Kop Tüneli’nin doğuya açılan önemli geçitlerden biri olduğunu 
ifade eden Azizoğlu, “Kop Tüneli sayesinde Trabzon’u, Erzurum 
üzerinden doğu vilayetlerine, aynı zamanda Orta Asya’ya bağlamış 
olacağız. Böylece ticaretimizin, ithalat ve ihracatımızın da hızla 
artmasının önündeki engelleri kaldırmış olacağız.” diye konuştu.

Azizoğlu, Kop Tüneli’nin 6 ay kar altında kalan rakımı yüksek 
arazide yapıldığını söyleyerek, şunları kaydetti: “Tünelin yapıldığı 
alan kışın kar altında kalan bir bölge. Ama yılın her ayında, 
her gününde insanlar ulaşım yapmak zorundalar. Yıllarca Kop 
Dağı’nda insanlarımız, kış aylarında gerçekten büyük sorun ve 
sıkıntılar çekiyorlardı, yollarda mahsur kalıyorlardı, kazalar ve 
can kayıpları oluyordu. Aynı zamanda araçlarımız bu zor ve kötü 
yollardan giderken milli servete zarar oluyordu. Araçların yakıtı, 
bakım ve onarımı açısından da önemli zararlar oluyordu. Tünelin 
tamamlanmasıyla bölgede 2 bin 400 metre yükseklikten geçen yol 
2 bin 100 metreye inecek ve tünelden geçilecek. Buradaki ulaşım 
güvenli, az masraflı ve hızlı hale gelecek. Böylece hem yolcu 
hem de yük taşımacılığında devrim yaratılmış olacak. Türkiye’miz 
böylece muasır medeniyetler seviyesine, 2023’lerdeki 500 milyar 
dolar ihracata hızla ulaşmış olacak.”
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Kaynak: www.milliyet.com.tr

Kop Tüneli bölgedeki ulaşımı 45 dakika kısaltacak

Karayolları 12. Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ da tünelin 2 tüp 
olarak yapıldığını ve her bir tüpün uzunluğunun 6,5 kilometre 
olacağını dile getirdi.

Tünelle trafiğin etkin ve güvenli şekilde sağlanmasını 
amaçladıklarını anlatan Bağ, “Kop Dağı kışın sürekli kapanmalarla 
anılan, taşıtların ve sürücülerin çok zorlandığı bir geçidimiz. 
Tünelimizin bitmesiyle bu olumsuzlukların kaldırılmasını 
hedeflemekteyiz. Ana yolda toplam 6,5 kilometre bir kısalma 
sağlamayı hedeflemekteyiz. Kilometre az olmakla birlikte ulaşım 
süresi yaklaşık 55-60 dakikalardan 10-15 dakikalara kadar 
düşecek.” dedi.

Bağ, tünelin Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu bağlayan önemli bir 
aks üzerinde bulunduğunu vurgulayarak, tünelin Karadeniz ile 
Doğu Anadolu’nun etkileşimini hızlandıracağını kaydetti.

Tünelin açılmasının turizm açısından da önemli olacağını söyleyen 
Bağ, şu ifadeleri kullandı: “Şu an 4 aynada çalışmaktayız. Zor 
zeminden geçiyoruz. Serpantin dediğimiz akıcı, sulu ve suyu 
görünce ayrışabilen ve bozulabilen bir zeminden geçiyoruz. Bu 
da çalışma hızımızı olumsuz etkilemekte. Ancak arkadaşlarımız 
hızı artıracak şekilde tam tünelimizin ortasına gelen 900 metre 
uzunluğunda bir yaklaşım tüneli yaptı. O tünelin bitmesiyle ayna 
sayımız 8’e çıkacak. Bu da hızımızı önemli ölçüde artıracak. Tünelin 
ilk maliyeti 270 milyon lira civarında ihale edildi. Şu an 170 
milyon lira civarında bir harcama yaptık. Yeni bir ikmal ihalesini 
tamamladık, çıkıyoruz. Şu an tünelde yüzde 38 seviyesindeyiz. 
Olağanüstü bir durum görülmezse 2019 yılı içerisinde ışığı 
görmeyi hedeflemekteyiz. Belki 2020’de tamamen güvenli bir 
şekilde trafiğe hizmet verecek hale getireceğiz.”

Bağ, tünelin Türkiye’nin en uzun 5 tüneli içerisinde yer alacağını 
aktararak, tünelcilik açısından 6,5 kilometrenin çok uzun bir 
mesafe olduğuna dikkati çekti. Şerif Bağ, “Tünelde şu anda firma 
bünyesindeki 270 personelin yanı sıra karayolları ve müşavirlik 
elemanlarımızı da kattığımızda personel sayısı 300’ü geçmektedir. 

Genelde bu rakamın altına düşmemek kaydıyla çalışmalarımız tam 
hızıyla devam ediyor. Daha da hızlanacağız. Tünel çalışmalarında 
ilk portal dediğimiz giriş yapıları bittikten sonra mevsimden çok 
fazla etkilenmiyoruz. Kışın da biz durmadan hızla çalışabiliyoruz. 
Şu anda kazı ve destekleme çalışmalarımız, akabinde beton 
kaplaması devam ediyor.” 
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BİR ATIKSU TÜNELİNDE TBM KAYNAKLI YERYÜZÜ 
TİTREŞİMLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

ÖZET
Dünyada genel nüfus artışına paralel olarak şehirleşme 
hızla artmakta, bunun sonucunda da kentlerde ulaşım 
problemleri ortaya çıkmaktadır. Yeraltı yapılarının 
artmasıyla ulaşımın hızlanacağı aşikardır. Büyük nüfuslu 
şehir merkezlerinde yeraltı yapılarının yapımı patlatmalı 
kazı yanında mekanize kazı sistemlerini de teknik ve 
ekonomik yönden önemli konuma getirmiştir. Minimum 
düzeyde olsa bile, patlatmalı kazıda olduğu gibi mekanize 
kazının da  çevreye  vereceği etki söz konusudur.

Bu çalışmada, tam cephe tünel açma makinesi ile yapılan 
bir tünel kazısının yeryüzünde oluşturduğu titreşim etkileri 
incelenmiştir. Patlatma kaynaklı titreşim ölçümü için de 
kullanılan uygun bir titreşim ölçüm cihazı kullanılmış ve 
enine, boyuna ve düşey bileşenler olmak üzere üç bileşenli 
kayıtlar değerlendirilmiştir. Yatay mesafeye bağlı olarak 
yüzeydeki maksimum parçacık hızı ile kesici kafa torku 
arasındaki ilişki incelenmiştir.

ABSTRACT
Urbanization in the world have been increasing rapidly in 
parallel with the increasing general population and as a result 
of this, transport problems in urban arise. Transportation will 
accelerate with the increasing of underground structures. 
The construction of underground structures in overpopulated 
city center using mechanized excavation system besides 
blasting excavation brought importance position technically 
and economically. Even though a minimum level, there is 
the environmental impact of mechanized excavation like the 
blasting excavation.

In this study, the impact on the earth of a tunnel excavation 
made with a full face tunnel boring machine (TBM) was 
examined. A suitable vibration measurement device used 
for measuring the vibration from blasting was used and the 
three-component recordings including transverse, lengthwise, 
and vertical component were evaluated. The relation between 
maximum particle velocity on the surface and cutter head 
torque depending on the horizontal distance was examined.

MEAsUrEMEnT AnD AnAlYsIs of sUrfAcE VIBrATIons 
InDUcED BY TBM on A WAsTEWATEr TUnnEl

A. SAkCAlı
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1 TAM CEPHE TÜNEL AÇMA MAKİNESİ (TBM)

madencilik ve inşaat sektörünün teknolojik gelişimiyle birlikte 
yer altı yapılarına verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. yerleşim 
merkezlerinde açılan tünellerin aç-kapa gibi maliyetin az fakat 
çevresel etkinin fazla olduğu yöntemler kullanılarak değil de 
ilk yatırım maliyeti yüksek fakat çevresel etkinin az olduğu 
yöntemlerle yapılmasının gerekliliği açıktır. ilk yatırım maliyeti 
yüksek olmasına rağmen tam cephe tünel açma makineleri 
(tBm) tasman gibi istenmeyen yeraltı hareketlerinin önlenmesi, 
daha sessiz, titreşimsiz ve hızlı çalışması nedeniyle tercih edilen 
kazı makineleri haline gelmiştir. Sert, orta sert, yumuşak ve 
akıcı formasyonlar için kullanılacak kafa dizaynları ve keski 
tipleri, makineyi dengeleme sistemleri, tahkimat sistemleri, 

çıkarılan pasayı taşıma sistemleri çeşitli yönlerden farklılıklar 
göstermektedir. Bu nedenle, açılacak yeraltı boşluğu boyunca 
geçilecek formasyonların tespit edilmesi, kullanılacak makinenin 
seçiminde önemli bir etmendir (çınar ve Feridunoğlu, 2002).

tünel açma makineleri açılacak olan zeminin özelliklerine (kayaç 
özelliklerine veya zeminin su içeriğine), kazı performansı gibi 
değişik parametrelere göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

• kollu galeri açma makineleri (roadheader)

• zırhlı kollu galeri açma makineleri (roadheader Shield)

• zırhsız kollu galeri açma makineleri (roadheader open)

• tam cephe tünel açma makineleri (Full Face)
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Şekil 1. Titreşim Ölçüm Cihazı (Instantel Minimate Plus) Tablo 1. Proje Alanının Stratigrafisi (Güçlücan vd, 2007)

• tam cephe tek zırhlı (Full Face Single Shield)

• tam cephe çift zırhlı (Full Face Double Shield)

• Sıvı içerikle çalışan tünel açma makineleri (Slury Shield)

• yeryüzü Basıncını Dengeleyerek kazı yapan tünel açma 
makineleri (earth pressur Balance epB)

• Boru itme Sistemiyle çalışan tünel açma makineleri (pipe 
Jacking) (muarat, 2004).

tam cephe tünel açma makineleri (tBm) teknolojik gelişmeler 
parelelinde her türlü zemin ve kaya şartlarında kazının 
yapılabileceği duruma gelmiştir. tam cephe tünel açma 
makineleri aynayı keskileri ile tamamen kavrayarak kazı 
yapar. kesici kafa aynaya doğru itilir ve bu itilme sırasında 
kafanın dönmesi kazı olayını gerçekleştirir. aynadan kazılan 
malzeme kesici kafa üzerinde bulunan kanatçıklarla kesici 
kafa arkasındaki bölüme aktarılır. Burada bulunan konveyör 
vasıtasıyla çıkan pasanın nakliyatı yapılır. aynanın kesici kafa 
tarafından tamamen kapatılması aynaya geçilmesini engellediği 
için keskilerin değiştirilmesi zordur. Bu gibi durumlarda tünel 
açma makinesinin parelelinde kesici kafanın önüne doğru galeri 
açılarak keskiler kontrol edebilir (çınar ve Feridunoğlu, 2002).

2 TİTREŞİM OLUŞUMU VE ÖLÇÜMÜ

kayacın içinde ilerleyen mekanize kazı makinelerinin ve 
patlatmalı kazının yarattığı sismik dalgalar; kaya ortamında bir 
noktadan bir noktaya ulaşan enerji transferini temsil etmektedir. 
ilk başta ortama yeni giren enerji, ortamdaki denge konumunu 
bozarak yer değiştirmeye neden olmaktadır. eğer, ortam yeni 
gelen enerjiye elastik özellik göstermezse, enerji sönümlemekte 
ve sadece titreşimi azalmış dalgalar yansımaktadır. elastik özellik 
gösterdiğinde ise bozulan ortamın sonucu olarak komşu ortamlar 
denge konumundan ayrılarak yay-ağırlık mekanizmasına benzer 
bir şekilde salınım meydana getirmektedir. Böylece bozulan 
ortamın her elementi, salınımın özelliklerini diğer elementlere 
de geçirerek ortamda dalga hareketi oluşturmaktadır (kahriman, 
2007).

ölçümler şekil 1’de gösterilen titreşim ölçüm cihazıyla alınmıştır. 
titreşim ölçüm cihazının çalışma prensibi, birbirine dik 

yerleştirilmiş 3 adet jeofonun x, y ve z eksenlerindeki maksimum 

parçacık hızlarını ve bunların frekanslarını ölçmeye dayalıdır. Bu 

cihazda maksimum parçacık hızı (ppv) için mm/sn, frekans için 

(hz) birimleri kullanılmaktadır (kahriman, 2007).

ölçüm aletinin veri alma genliği 2 saniye ve minimum ppv sınırı 

0,04 mm/sn olarak ayarlanmıştır. tBm’in geçtiği koordinatların 

yüzeydeki en yakın koordinatlarda, tBm kazı durumundayken 

titreşim verileri alınmaya başlar. veriler Blastware tabanlı 

bilgisayar paket programına aktarılır.

tBm’in çalışdığı koordinatlara bağlı olarak yüzeyde titreşim 

ölçüm cihazı kurulmuş ve tBm’in yüzeyde oluşturduğu titreşimler 

ölçülmüştür. cihaz tarafından enine, boyuna ve düşey parçacık 

hızları ile enine, boyuna ve düşey frekans değerleri kayıt altına 

alınmıştır. parçacık hızı değerlerinin en büyüğü maksimum 

parçacık hızı (ppv) olarak kullanılmıştır (özer vd, 2011).

3 PROJENİN TANITIMI

iSki genel müdürlüğü tarafından 13 eylül 2005 tarihinde ihalesi 

yapılan ve kavacık-paşabahçe Beykoz arasında açılan atık su 

tüneli küçüksu çevre koruma projesinin bir parçasıdır. amaç; 

ümraniye, üsküdar, Beykoz , çekmeköy ve Sarıgazi Bölgelerine 

ait atık suların küçüksu ve göksu derelerine ve dolayısıyla 

istanbul Boğazı’na karışmasını önlemek, kollektörlerle toplanan 

atık suları arıtma tesisinde çevreye zarar vermeyecek düzeyde 

arıttıktan sonra deşarj etmektir.

3.1 Bölgenin Jeolojik Yapısı

istanbul Boğazı kuzeyinde Beykoz kıyılarında yer alan 

güzergahta paleozoik yaşlı Dolayoba ve kartal Formasyonları 

ve vadilerde alüvyon/dolgu oluşumları yer almaktadır. güzergah 

boyunca gözlenen stratigrafi ve litolojiler basitleştirilerek tablo 

1’de sunulmuştur (güçlücan vd, 2007). ölçümlerin alındığı bölge 

tünel hattının jeolojik kesiti üzerinde (şek. 2)  gösterilmiştir.

MAKALE-BİR ATIKSU TÜNELİNDE TBM KAYNAKLI YERYÜZÜ.indd   39 07.11.2016   16:41:04



40 Makale – Article

Eylül - Ekim 2016 .  www.tunelder.org.tr

Şekil 2. Tünelin jeolojik güzergâhı ve ölçümlerin alındığı bölge

3.2 Kullanılan Tünel Açma Makinesinin (TBM) Teknik Özellikleri

zemin değişken olduğu için, tünel kazısında istenildiği zaman 
epB’de çalışabilecek tBm tercih edilmiştir. tek kalkanlı 
olarak dizayn edilen makine, epB metodunda da çalışmaya 
uygun tasarlanmıştır. kesici kafada hem disk keskiler hem de 
üzerlerinde kama tipi keskiler olan sıyırıcılar bulunmaktadır. 
tBm’in teknik özellikleri tablo 2’de, tBm’in bir görüntüsü ise 
şekil 3‘de, gösterilmiştir (güçlücan vd, 2007).

Tablo 2: TBM’in Teknik Özellikleri (Güçlücan vd, 2007)

Şekil 3. Beykoz-Kavacık Paşabahçe Tünelinde Çalışan TBM (Güçlücan vd, 2007)

4 DEĞERLENDİRMELER

tBm veri kartına (data card) birer dk. ara ile kesici kafa dönüş 
hızı, konveyör dönüş hızı, kesici kafa basınçları, itme basınçları, 
yönlendirme piston basınçları, motorların kullandığı elektrik, 
sensörler vasıtasıyla kaydedilir. kaydedilen bu verilerdeki kesici 
kafanın basınç değerlerinden faydalanılarak güçlücan vd (2007) 
tarafından önerilen eşitlik-1 ile kesici kafanın kayıt anındaki 
torkları hesaplanmıştır.

t=[p*63.7nm/Bar*4motor*133t/15t]/1000   (1)

t : kesici kafa torku (knm)

p : kesici kafa basıncı (bar)

63.7 nm/Bar : her bir motor için teorik tork çıkış verisi

133t/15t : Dişlilerden kesici kafaya aktarım oranı
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Şekil 4: Maksimum parçacık hızı –kesici kafa torku ilişkisi (ortalama yatay mesafe : 4.05 m

Şekil 5: Maksimum parçacık hızı –kesici kafa torku ilişkisi (ortalama yatay mesafe : 3.7 m)

Şekil 6: Maksimum parçacık hızı –kesici kafa torku ilişkisi (ortalama yatay mesafe : 3.1 m)

Şekil 7: Maksimum parçacık hızı –kesici kafa torku ilişkisi (ortalama yatay mesafe : 2.1 m)

Şekil 8: Maksimum parçacık hızı –kesici kafa torku ilişkisi (ortalama yatay mesafe : 1.4 m)

kazı sonrası çıkan pasadan alınan killi kireçtaşı numunelerinde 

ISrm (1985) standardındaki şekilsiz numuneler için değerlendirme 

kullanılarak nokta yük deneyi yapılmıştır. kazılan formasyonun 

kayaçların nokta yük dayanımına göre (Bieniawski, 1975) orta 

dirençli olduğu belirlenmiştir.

tBm kazısı sırasında 785 adet titreşim ölçüm verisi alınmış, 

alınan parçacık hızı değerleri tBm’in hafıza kartındaki (Data 

card) veriler 1 dakika arayla anlık olarak alındığı için o dakikaya 

denk gelen yaklaşık zaman olarak örtüştürülmüş ve maksimum 

parçacık hızı ile kesici kafa torku arasındaki ilişki incelenmiştir.

tüm verilerle yapılan incelemelerde; maksimum parçacık hızı ile 

kesici kafa torku arasında anlamlı sonuçlar elde edilememiştir. 

Bu nedenle, tBm çalışma noktasından belirli uzaklıklar baz 

alınarak yatay mesafeye bağlı olarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

yatay mesafelere bağlı olarak maksimum parçacık hızı, kesici 

kafa torku arasındaki ilişkiler şekil 4-8 arasında gösterilmiştir 

(mungan ve Sakcalı, 2010).
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5 SONUÇLAR

tBm ile ölçüm cihazı arasındaki mesafenin yüksek olduğu 
yerlerde ölçüm alınamamış, bu mesafenin 15 m’nin altına düştüğü 
noktalarda ölçümler alınmıştır. yani; yüksek düşey uzaklıklı 
mesafelerde tBm’in yeryüzüne etkisi yok denecek kadar azdır.

tBm’in yeryüzüne olan titreşiminin etkisi incelenmiştir. tüm 
ölçümler birlikte kullanılarak yapılan analizlerde bir ilişki 
bulunamamış ve bu ölçümler yatay mesafelere bağlı olarak 
sınıflandırılarak değerlendirilmiştir.

yeryüzüne çok yakın mesafelerde tBm’in kesici kafa basıncı 
(buna bağlı olarakta torku) ile maksimum parçacık hızı arasında 
ters orantılı bir ilişki vardır. yani; yakın mesafelerde tBm’in 
yeryüzüne olan etkisini azaltmak için tBm kesici kafasının 
torkunu artırmak gerekecektir. uzak mesafelerde ise tBm kesici 
kafasının torku ile maksimum parçacık hızı doğru orantılı olarak 
değiştiğinden yeryüzü etkisinin azaltılması için tBm torkunun 
azaltılması gerekmektedir.

ölçüm alınan formasyon killi kireç taşı-kumtaşı olmasına rağmen 
zemin içerisinde bölgesel kalite değişimi, torkun ve titreşimlerin 
farklı değerlerde ölçülmesine sebep olmuştur. Değerlendirmede 
elde edilen  korelasyon katsayısının bu nedenle düşük olduğu 
tahmin edilmektedir.

TEŞEKKÜRLER

Bu çalışmanın yapılmasında verdiği katkılardan dolayı idris 
güney, emre öz ve ntF yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız.
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teknik kabulü işleri 29 Ağustos 2016 
tarihinde gerçekleşmişti. Öne çıkan önemli 
özelliklerinden biri 410 ton ağırlığındaki 
heterojen zemin yapısında kazı işlemlerini 
yürütecek olan kesici kafadır. 

Yüklenici Pavimental, işveren Autostrade 
ve Herrenkencht mühendisleri makina 
üzerinde incelemelerde bulundu. TBM’in 
tamamlanmasının ardından yakın gelecekte 
13 adet Herrenknect marka TBM İtalya’da 
büyük çaplı olarak çalışmalarını sürdürecek. 
Bunlardan 8 tanesi 8 metreden büyük çapa 
sahipler. Autostrada A1 Projesi gibi geniş 
çaplı projeler, modern ve yeni altyapıların 
oluşmasına imkan sağlamaktadır. Apenin 
gibi dağ bölgelerinde açılan tüneller ile 
daha güvenli ve verimli trafik alanları 
oluşturulmaktadır. Yeni yapılan A1 rotası 
üzerinde içlerinde Santa Lucia Tüneli’nin 
de bulunduğu 44 adet tünel yer alıyor. 
Tamamlandıktan sonra, Bologna ve 
Floransa arasındaki seyahat süresi %30 
azalacak. Yeni yolun 2019 yılında hizmete 
alınması planlanıyor. 

Makine verileri

Makina türü:  Pasa Basınçlı

Kalkan çapı:  15870 mm

Toplam güç:  8750 kW

Tork:   101296 kNm

Santa Lucia Tüneli için üretilen tünel 
açma makinasının çapı 15,87 metredir. 
Schwanau Tesisleri’nde üretilen en geniş 
çaplı TBM olmasının yanı sıra, Avrupa’da 
kullanılacak olan en büyük TBM olma 
özelliği taşımaktadır. Bundan önceki rekor 
ise 15,62 metre çapı ile Galleria Sparvo 
Tüneli’nde kullanılan pasa basınçlı tünel 
açma makinasıdır. 

Autostrada A1 Projesi’nde kullanılmak 
üzere üretilen bu TBM’in teknik kabulü 
işlemleri 29 Ağustos 2016 tarihinde 
bir tören ile yapıldı. Önümüzdeki üç yıl 
boyunca Floransa yakınlarındaki Apenin 
bölgesinde 44 adet tünelden birinin kazı 
çalışmalarında kullanılacak. Makina sahibi 
Pavimental ve işveren Autostrade tarafından 
yürütülen detaylı teknik çalışmalar sonucu 
kabul işlemleri tamamlandı. 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TBM’İ İTALYA’DA 

Avrupa dahilindeki tünel açma 
makinalarının en büyüğünün 
yapım işleri tamamlandı. Apenin 

Dağları’nda açılacak olan Santa Lucia 
Tüneli için üretilen TBM’in çapı 15,87 
metredir. Schwanau Tesisleri’nde daha 
önce üretilmiş olan Avrupa rekoruna sahip 
en büyük makinadan 20 cm daha büyük 
bir çapa sahip. Pasa basınçlı bu makinanın 
teknik kabulleri ise Ağustos sonunda 
gerçekleşmişti. 

Schwanau Tesisleri’nde kurulumu birkaç 
ay içerisinde yapılan bu makina 15,87 
metre çapında ve Santa Lucia Tüneli 
projesi için üretildi. Önümüzdeki üç yıl 
boyunca 4.800 tonluk bu dev, Floransa 
yakınlarında bulunan Apenin Dağları 
bölgesinde 7.528 metrelik bir tünelin 
kazısını gerçekleştirecek ve daha önce yine 
İtalya Galleria Sparvo projesinde kullanılan 
15,62 metre çapındaki TBM’i geride 
bırakacak. Rekoru kıracak olan makinanın 

The new titan among European tunnel boring machines has been 
completed: the TBM for the Santa Lucia Tunnel in the Apennines has a 
diameter of 15.87 meters. It towers above the previous European record 
holder by more than 20 centimeters and is the largest machine ever 
made at the Schwanau plant. The technical acceptance of the EPB Shield 
took place in late August.

EuropE’s LargEst is aLL sEt for itaLy
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Dünya’nın en uzun karayolu tüneli İngiltere’de inşa 
edilecek olup, şehirlerarası yolculuğu kısaltacaktır. Milyar 
pound bütçeli projenin duyurusu geçen yıl Hükümetin 

mevcut yollarla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verirken yapılan 
açıklamalarda yer almıştı. Yaklaşık 29 km uzunluğunda tasarlanan 
bu büyük tünel, beş farklı rota önerisi ile Sheffield ve Manchester 
şehirlerini birbirine bağlayacak. Önerilen beş farklı rota dahilinde 
iki şehir arası yolculuk süresi 85 dakikadan 65 dakikaya düşecek.  
Rota önerileri içerisinde tünel uzunluğu en az 16 km, en uzun 
tünel önerisi ise yaklaşık 29 km’dir. 

Proje tamamlandığında yaklaşık 24 km uzunluğundaki Norveç’te 
bulunan Lærdal Karayolu Tüneli’ni geride bırakarak dünyanın en 
uzun karayolu tüneli ünvanını alacak. 

Hükümet; tünelin uzunluğunun çeşitli tehliker oluşturabileceğini, 
kapalı alanda uzun süreli yolculukta sürücülerin klostrofobi, 
yönelim bozukluğu ve yorgunluk gibi sorunlara maruz 
kalınabileceğini beklediklerini açıkladı. 

Bu gibi durumların üstesinden gelmek için yapılan önerilerde ise 
rahatlatıcı bir ışıklandırma ve değişen duvar şekilleri tasarımları 
ortaya atıldı. Bu sayede Norveç’tekş Lærdal Tüneli ve Çin’de 
bulunan 17 km uzunluğundaki Zhongnanshan Tüneli’nde yapılan 
tasarımlar sayesinde yolcuların karşılaşabilecekleri baş dönmesi 
gibi problemlerin önlenmesi sağlanacak. 

DÜNYA’NIN EN UZUN KARAYOLU TÜNELİ 1 MİLYAR 
POUND BÜTçELİ İNşA EDİLEcEK

The world’s longest road tunnel is set to be built 
in Britain in a bid to slash driving times between 
cities. A vast tunnel under the Pennines, which could 
stretch 29 km, will link Sheffield and Manchester. 
There are five possible routes.

World’s longest road tunnel is set 
to be built in £1 billion 

Kaynak: www.dailymail.co.uk

Kasım ara raporunda “Tünel Avrupa’da yer alan diğer karayolu 
tünellerinden daha uzun olacaktır ve bu uzunlukta bir tünelin 
ortaya çıkaracağı psikolojik etkiler ise ayrıntılı olarak anlaşılmıştır. 
Tasarım sürecinde sürücü davranışlarını düşünmek ve teknolojinin 
izin verdiği ölçüde uygun bir tünelcilik faaliyetini bu problemlerin 
üstesinden gelerek azaltmayı planlıyoruz” şeklinde belirtilmiştir. 

Önerilen bütün rotalar Manchester M60 çevre yolu ile Sheffield M1 
kuzey bağlantısını birbirine bağlıyor ve 15 metre genişliğinde çift 
tüp tünelden oluşuyor. 

Önerilen rotalardan dört tanesi  ‘hiçbir yere varmayan otoyol’ ünvanı 
ile anılan M67 üzerinden geçmektedir. Bu otoyol M60 bağlantısına 8 
km uzaklıkta olup, buradan tek şeritli yollar ile Woodhead ve Snake 
geçişlerine bağlanmaktadır. Manchester ile Sheffield arasında yeni 
bir yol yapımı yıllardır tartışılmaktaydı, fakat bunun önündeki en 
büyük engel, kimsenin altı şeritli bir yol yapımını Peak Milli Parkı 
içerisinden geçirmeye cesaret edememesiydi. Kuş uçuşu yaklaşık 56 
km olan iki şehir arasındaki yüksek tepeleri aşmanın en gerçekçi 
yolu tüneller açmak olarak görülüyor. 

Ulaşım Bakanı John Hayes; “Kuzey İngiltere’de yaşayan bireylerin 
daha hızlı ve güvenli yolculuk yapmasını arzulamaktayım. Bugün 
yürütülen çalışmalar Pennine Geçidi Tüneli’nin yapımına bizi bir 
adım daha yaklaştırmaktadır. 50 yıl önce başlanan otoyol çalışmaları 
dahilinde en arzulu proje bu olacaktır.”” sözlerini dile getirdi. 

Ulaşım Bakanlığı Kuzey Bölgesi sözcüsü John Cridland; “Pennine 
Dağları altından geçen tünel projesi ile hem bölgedeki ekonomi 
canlanacak hem de ulusal park içindeki trafiğin azaltılmasıyla Peak 
Bölgesi’ndeki çevre koşulları iyileşecektir. 

Yeni tünel projesi 3 adet geniş çaplı yol çalışmalarından biridir. 
Diğer ikisi ise Milton Keynes şehri üzerinden geçen Oxford ve 
Cambridge şehirlerini birbirine bağlayan proje ile Londra ve 
Peterborough arasındaki A1 otoyolu revizyonudur. 

Projelerin finansmanının eski bakan George Osborne’un 15 milyar 
Pound bütçeli yol yatırım stratejisi kapsamında sağlanması 
bekleniyor fakat Ulaşım Bakanlığı Pennine Geçişi Projesini hangi 
kaynaktan finanse edeceğini henüz belirlemiş değil. 
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Quito şehrinde gerçekleşen Dünya’nın deniz seviyesinden en 
yüksek noktasındainşa edilen metro projesinde çalışmalar 
devam ediyor. İlk hatın uzunluğu 20 km olup, Ekvador 

başkenti boyunca uzanmaktadır. Deniz seviyesinden 2.800 metre 
yüksekliğinde yapımı süren bu metro hattında, 2017 baharından 
itibaren iki adet Herrenkencht tünel açma makinası volkanik kayaç 
ortamında kazı çalışmalarını yürütecek.

Almanya Schwanau’da üretilen iki tünel açma makinası kazı 
işlemlerine alınacaklar. Quito Metrosu’nda çalışmalar tam hız 
devam ediyor. 15 adet metro istasyonundan iki tanesi inşa altında. 
Birkaç ay içerisinde iki adet Herrenknect marka TBM ise kazıya 
alınacak. 9,36 metre çapında iki adet pasa basınçlı makinanın 
üretimi Schwanau tesislerinde Ağustos 2016 sonunda tamamlandı. 

Planlanan tünel güzergahı yer seviyesinden 20-25 metre aşağıda 
yer alıyor. Yeni raylı sistem projesi dahilinde şehrin modernleşmesi 
için bir çalışma yürütülürken günlük olarak 350.000 yolcu talebi 
bekleniyor. Şuan için şehirde yüksek seviyeli trafik ile birlikte 
düzenli olarak tıkanma problemleri ve kirli hava meydana gelmekte. 
Çevre dostu bir ulaşım sistemine geçiş ile yıllık 30.000 tonluk CO2 
emisyonu engellenmiş olacak. 

Makine Verileri

Makina türü : 2 x Pasa basınçlı

Kalkan çapı : 9.365 mm

Toplam güç : 2.750 kW

Tork  : 21.035 kNm (nominal)

Proje verileri

Proje  : 1 No’lu Hat Metro de Quito 

İşveren : Quito Metro (Empresa Pública Metropolitana 
Metro de Quito)

Yüklenici : Hat 1 konsorsiyumu – Metro De Quito 
(Acciona/Odebrecht)

Jeoloji : Silt, kil, tüf (volkanik bazlı)

Tünel uzunlukları : 1 x 8180 m, 1 x 9053 m 

HERRENKNECHT TBM’LERİ 
EKVADOR’DA DAĞ 
HAVASI ALACAKLAR

In Quito one of the highest metro systems in the 
world is currently being built. The first line will 
run over more than 20 kilometers through the 
elongated capital of Ecuador. At an altitude of more 
than 2,800 meters above sea level, from the spring 
of 2017 two recently completed Herrenknecht 
EPB Shields are set to work their way through the 
volcanic ground.

HerrenknecHt tBMs taste 
Mountain air in ecuador
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10 Eylül 2016 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin 
en uzun demiryolu tüneli olan Ejpovice 
Tüneli’nin şantiyesinde bir açılış töreni 

gerçekleştirildi. Batı Bohemia şehirlerinden biri 
olan Kyšice yakınlarındaki tünelin giriş yapısında, 
Metrostav çalışanları ziyaretçilere bu tarz büyük 
yeraltı yapısını inşa etmek için gerekli olan 
ekipmanlar ve TBM hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Katılımcılardan cesaretli olanlar 
uzunluğu 4 km’den fazla olan 9 metre çapındaki 
güney tünelinde yürüme imkanı buldular. Bu 
tünelin çıkış yapısı ise Pilsen’in Doubravka kenti 
doğrultusunda yer almaktadır. 

Viktoria isimli TBM ve onun küçük kız kardeşleri 
Tonda ve Adéla, Prag Metro Hattı için Homolka 
ve Clum tepeleri arasında yer alan 4.150 
metre uzunluğundaki yeraltı yapısının kazısını 
yaklaşık bir buçuk sene içerisinde tamamladılar. 

fazla segment kullanıldı. Ejpovice Tünel Projesi; 
Rokycany Raylı Sistem Hattı’nın ana yapılarından 
biri olup, Avrupa çekirdek ulaşım ağı ve üçüncü 
yerel geçiş koridoru dahilinde Prag, Pilsen ve 
Cheb şehirleri ve Almanya sınırını birbirine 
bağlamaktadır. Yeni tünel sayesinde bu bölgedeki 
raylı sistem uzunluğu 6 km azalacaktır. Bütün 
hattın modernizasyon işleri tamamlandığında 
Çek başkenti ile Pilsen arasındaki uzaklık bir 
saatten az sürecektir. Şu an ise iki şehir arası bir 
tren yolculuğu 1 saat 35 dakika sürmektedir. 

Proje Metrostav’ın yönetici olarak yer aldığı MTS 
ve SBT konsorsiyumu tarafından tamamlandı. 
Projenin yatırım işi ise Raylı Sistem Altyapı İdaresi 
tarafından üstlenildi. Projenin bütçelendirmesi 
için Çek Ulaşım Altyapı Fonu ve Avrupa Birliği’nin 
2007-2013 yılları ulaşım işletim programı fonu ek 
olarak kullanılmıştır. İzlanda ve Prag Metrosu’nda 
tecrübeleri olan Štefan Ivor kazı işleri danışmanı 
olarak proje hakkında şunları söylüyor;  “Homolka 
ve Chlum tepeleri arasındaki yüksek dayanımlı 
kaya kütleleri ve yüksek miktardaki su geliri 
gibi karmaşık jeolojik davranışlar Viktoria 
tarafından kolaylıkla aşıldı. Birkaç gün içerisinde 
kazı işlerine geri dönecek olan TBM bu sefer 
Pilsen yönünde kazı çalışmalarına başlayacak. 
Oldukça eminim ki birkaç ay içerisinde Pilsen 
ve etrafından gelecek ziyaretçileri Doubravka’da 
bulunan çıkış yapısında ağırlayacağız.” 

Herrenknect’in Schwanau tesislerinde üretilen 
Viktoria yaklaşık 1.800 ton ağırlığında ve 10 
metre çapındadır. Makinanın ağır kısımları 
ise çevre dostu bir şekilde deniz yolu ile Çek 
Cumhuriyeti’ne taşınmıştı. Ejpovice Tüneli’nde 
kullanılan tünel açma metodu en modern 
tünelcilik tekniklerinden biridir. Başlıca avantajları 
ise hızlı ve güvenli olması olarak adlandırılabilir. 
Viktoria çevrilebilir bir tünel açma makinası olup, 
yumuşak zemin ve sert kaya ortamlarında kazı 
yapabilmektedir. Projedeki maksimum günlük 
ilerleme değeri 32 m/gün. 

Kazının ardından TBM, 7+1 betonarme segmentler 
ile kaplama işlemini yürütüyor. Her bir halka 2 m 
genişliğinde ve 40 cm kalınlığındadır. Segment 
üretim merkezi şantiye alanından yaklaşık 2 km 
uzaklıkta bulunan Dýšina bölgesinde bulunuyor. 
Tünelin her bir tüp yapısı için 2.000 adetten 

ON BİN ZİYARETÇİ VIKTORIA’YI GÖRMEYE GELDİ

Visitors attending the Ejpovice Tunnel Open Day held on Saturday, 
10 September 2016, were treated to a unique experience on the 
construction site of the longest railway tunnel in the Czech Republic. 
At the entry portal near the West Bohemian town of Kyšice, Metrostav’s 
construction workers showed the guests the tunnel boring machine and 
other equipment needed to build such a large underground structure. 

Ten Thousand VisiTors Come To see The VikToria 
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B renner Base Tüneli inşaatında yeni 
bir adım atıldı. Projede yer alan yerel 
ve ulusal yetkililerin katıldığı açılış 

töreninde Isarco Nehri’nin altında kazı 
çalışmalarına başlamadan önce demiryolu 
tünelinin güney kesitinde Fortezza, 
İtalya’da kazı işlemleri başlatıldı. 

Brenner Tüneli 55 km uzunluğu ile 
Fortezza ve Innsbruck şehirlerini birbirine 
bağlayacak. 5,8 km’lik bu kesidi Salini 
Impregilo’nun liderlik yaptığı ve Strabag, 
Collini Lavori ve Consorzio Integra 
şirketlerinin yer aldığı Isarco Konsorsiyumu 
inşa edecek. 

Projenin toplam bütçesi 301 milyon 
Avro olup, toplam süresi ise 70 ay olarak 
belirlendi. Brenner Tüneli’nin hizmete 

Salini Impregilo,  Strabag ile birlikte 377 
milyon Avro değerinde 37 km uzunluğunda 
Inssbruck’a erişen projenin son kısmı 
olan Tufles-Pfons kesitininin ihalesini de 
kazanmıştır. 

Brenner Tüneli ile saatte 250 km hızındaki 
yolcu taşıma trenleri ve İtalya ile Avrupa’nın 
geri kalanında önemli bir ticari bağlantı 
oluşturması beklendiği için kargo trenleri 
bu tüneli kullanacak. Tamamlandıktan 
ve Innsbruck demiryolu ağı ile bağlantı 
işlemleri sonlandırıldıktan sonra 67 km 
uzunluğu ile Dünya’nın en uzun yeraltı 
demiryolu hattı olacak. Brenner Base Tüneli 
Projesi, Avrupa Birliği tarafından Avrupa 
ulaşım ağı stratejik planlamasında Verona 
ve Münih şehirlerini birbirine bağlayan yer 
olarak tanımlanmaktadır. 

alınması işlemi ise 2025 yılı olarak 
kararlaştırıldı. 

Güney kesitinin inşası işi teknik zorluklardan 
dolayı oldukça karmaşık durumda 
bulunuyor. Bu noktadan Isarco Nehri’nin 
altına dört adet tünel ile erişilecek ve her 
bir tünelde 60 metre uzunluğunda sıvı 
nitrojen ile zemin dondurma uygulaması 
yapılacak. Bu sayede tünel ile nehir yatağı 
arasındaki su geçirimsizlik sağlanacak. 

Nehrin altından tasarlanan geçiş bu 
projenin sadece bir parçası olup, çevre 
dostu olarak tasarlandı. Planlanan yardımcı 
işler dahilinde Brenner otobanı üzerinde 
yeni bir çıkış yapılmış, bu noktadan 
malzemelerin taşınması işi yürütülecek ve 
yerel trafik akışı engellenmeyecektir. 

ISARCO NEHRİ’NİN ALTINDA TÜNELCİLİK 
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

A new step towards the construction of the Brenner Base Tunnel has been taken. At an inaugural event attended 
by local and national officials along with representatives of the companies involved in the project, work began 
on the southern section of the railway tunnel, starting at Fortezza, Italy, before going under the Isarco River.

Salini impregilo BeginS Work under iSarco river 
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O limpiyat Oyunları için tasarlanan ve Rio 
de Janeiro şehrine hizmet edecek olan 
4 No’lu metro hattı Barra da Tijuca ile 

Ipanema arasında hizmet verecek. Bu proje tek 
başına son 30 yılda yapılan yeraltı yatırımlarına 
eşdeğer büyüklüğe sahip. 30 Temmuz’da açılışı 
yapılan bu hat ile ziyaretçiler hızlı, verimli ve 
sürdürülebilir bir ulaşım hizmeti alacaklar. 

Bu hat şehirdeki üretkenliği arttıracak ve Barra 
ile şehrin güney kısmındaki erişim esnasında 
trafikte yaşanan kayıpları önleyerek, yılda yaklaşık 
olarak 883 milyon Brezilya Reali (831,5 milyon 
TL) kazanç sağlayacak. 25 yıl süren bu hattın 
tartışmaları ise toplamda 22 milyar Brezilya 
Reali (20,7 milyar TL) kazanca neden olup, iki 
adet bu büyüklükte metro hattı yapımı işini 
gerçekleştirebilirdi. 4 No’lu hat günlük 300.000 
yolcu talebi ile işletilecek olup, Barra ile güney 
bölgesi arasında yoğun saatlerde trafikten saatte 
4.000 aracın kesilmesini sağlayacak. Fundação 
Getulio Vargas tarafından yürütülen talep 
çalışması kapsamında Barra ile Güney bölgesi 
arasındaki araç trafiğinin %40 azalacağı tahmin 

danışman personel projede yer aldı. Altı yıl süren 
inşaat işleri boyunca şantiye alanları gözetim 
altında tutuldu ve çalışmalar ISO 9001 belgesini 
almaya hak kazanmıştır. 9,7 milyar Brezilya Real 
maliyete sahip olan projenin 8,5 milyarı eyalet 
tarafından finanse edilirken bütçenin fonlaması 
konsorsiyum tarafından yapıldı.

İnşaat süresince sosyal ve ekonomik etki 

2010 yılında proje başladığı zaman 30.000 
kişiye iş imkanı sağlandı. Proje boyunca Rio 
Barra Konsorsiyumu eğitim ve profesyonelliği 
destekleyen bir çalışma ortamı sağladı. Bu sayede 
çalışanların inşaat çalışmaları tamamlandığında 
daha rahat iş imkanı bulabilmeleri sağlanacak. 
Mesleki eğitim ve gelişim çalışmalarının yanı 
sıra İngilizce, bilgi teknolojileri ve edebiyat 
kursu imkanları çalışanlara sağlandı. Çırak olarak 
işe giren kişilerin % 15’i profesyonel duvarcı, 
marangoz, itfaiye ve inşaat ustası olarak projeyi 
tamamlayıp ayrıldılar. 

Bunları biliyor muydunuz?

 Proje boyunca çıkarılan pasa miktarı: 2.840.026 
m³ ≈ 1.136 adet olimpik yüzme havuzuna 
eşdeğer

 Kullanılan beton miktarı: 665.346 m³ ≈ 8 adet 
Maracana Stadyumu’na eşdeğer

 Kullanılan patlayıcı miktarı: 1.640.400 ton 
≈ 152 adet Copacabana yılbaşı kutlamasında 
kullanılan toplam havai fişek miktarına eşdeğer

 Su arıtma istasyonları: Yaklaşık olarak 220 
milyon litre su arıtılıp, tekrar kullanıldı. Bu miktar 
ise 20.000 hanenin aylık kullanımına eşit 

ediliyor. Bu kullanıcılar ise 4 No’lu hattın toplam 
yolcusunun %28ini oluşturacak. Bu hat üzerinde 
otobüs yerine metro hattını tercih edenler toplam 
yolcu miktarının %48’ini oluşturarak toplamda 
%72 değerine ulaşması sağlayacak. Aynı zamanda 
bu projenin trafiği ve kaza miktarını azaltması ve 
hava ile ses kirliliğine bağlı sağlık problemlerini 
en aza indirmesini sağlanacak. 

Latin Amerika’da gerçekleştirilen en büyük 
altyapı projesi

Norberto Odebrecht firmasının da içerisinde 
bulunduğu Rio Barra Konsorsiyumu tarafından 
gerçekleştirilen proje, Latin Amerika’da son 
yıllarda gerçekleştirilen en büyük altyapı projesi 
olma özelliği taşıyor. Çalışmalar toplamda altı sene 
sürdü ve işletim ile inşaat sistemleri uluslararası 
en iyi standartlarda yürütüldü. Projede yerli ve 
yabancı en ileri teknoloji kullanıldı, bireylerin 
yaşadığı ve yoğun nüfusun olduğu bölgelerin 
minimum seviyede etkilenmeleri sağlanarak 
çalışmalar yürütüldü. Toplamda 340 şirket ve 
200’den fazla Brezilyalı ve yabancı uzman ve 

RIO DE JANEIRO’YA 30 YIL SONRA YENİ METRO HATTI

The greatest legacy in mobility for Rio de Janeiro from the Olympic Games - 
Subway Line 4 - is ready to start operating between Barra da Tijuca and Ipanema, 
shortening distances to improve the quality of life of the local population. The 
project alone is equivalent to the entire underground network built in the last  
30 years in the city. After its inauguration this Saturday, July 30, locals and visitors 
will have a quick, modern, efficient and sustainable transport option.

After 30 YeArs rio de JAneiro hAs A new subwAY Line
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Hong Kong adasında merkezi metro 
hattını Shantin bölgesine uzatacak 
olan, Doğu ve Batı Tünelleri yapım işi 

Mart 2016 tarihinde başladı. 19 Ağustos 2016 
tarihinde resmi olarak kazı çalışmalarına 
başlayan ilk değişken yoğunluklu TBM projesi, 
Bouygues İnşaat firması alt kuruluşu olan 

milyon Avro) bedeliyle Bouygues’in alt 
kuruluşları olan Dragages Hong Kong ve 
Bouygues Travaux Publics kazanmıştı. 

Bouygues; Hong Kong metrosu için 490 
milyon Euro bütçeli iki adet tünel inşası 
için görevlendirildi. Bu proje turistik 
alanları, finans bölgelerine bağlamak için 
yürütülen büyük çaplı altyapı projeleri 
olarak gösteriliyor. Doğu tünelleri yaklaşık 
olarak 540 metre uzunluğunda olup, Güney 
havalandırma binasından Shantin ile Merkez 
Hat arasında bulunan Fuar İstasyonu’na 
bağlanacak. Batı tünelleri ise yaklaşık 450 
metre uzunluğunda olup, Fenwick Pier acil 
çıkış noktası ile mevcut Admiralty İstasyonu 
arasında açılacak. Bouygues aynı zamanda 
havalandırma binasını da inşa edecek. 

Karmaşık zemin türleri 

Bouygues karmaşık jeolojik durumlarıyla 
mücadele edebilmek için Hong Kong’da 
yer alan ilk değişken yoğunluklu TBM’i 
kullanacak. Bu smakina sayesinde kazı 
çalışmaları sığ zeminlerde yürütülebilmekte 
olup, aynı zamanda aynada bulunan yoğun 
malzemenin makinaya uyum sağlamasına 
imkan tanınarak değişken zemin türlerinin 
ve sığ örtü kalınlığının oluşturacağı büyük 
problemlerin önlenmesi sağlanacak. 

Bouygues İnşaat CEO yardımcısı Philippe 
Bonnave “Bouygues Travaux Publics firması 
yeraltı işlerinde teknik olarak karmaşık projeleri, 
değişik jeolojik ortamlarda yürüterek dünya 
çapında lider firmalardan biri olmuştur. Bu 
sözleşme ile teknik problemlerin üstesinden 
gelebildiğimizi ve büyük çaplı altyapı 
projelerini yürütebildiğimizi söyleyebilirim” 
sözlerini dile getirdi. 

Dragages HK ve Bouygues Travaux Publics 
tarafından şehrin en kalabalık bölgelerinden 
birinde yürütülüyor. 

MTR Corporation tarafından ihaleye çıkarılan 
6 kilometre uzunluğunda, merkez metro 
hattını Shantin’e bağlayacak çift tüp tünel 
projesini 5,2 milyar Hong Kong Doları (490 

HONG KONG’DA İLK DEĞİŞKEN YOĞUNLUKLU TBM 

Construction work on the East and West tunnels, which will be used to 
extend the Shatin to Central Link subway line on the island of Hong 
Kong, began in March 2016. Thanks to the first variable density TBM in 
Hong Kong, which officially began work on 19 August 2016, Dragages 
HK and Bouygues Travaux Publics, subsidiaries of Bouygues Construction, 
will carry out excavations beneath the city’s busiest districts.

The FirsT Variable DensiTy TbM in hong Kong
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Elizabeth Nehri Tünelleri Proje yönetimi 
proje dahilindeki tünellerden biri 
olan yeni US-58 Midtown Karayolu 

Tüneli’nin tek şeridinin hizmete alınarak 
trafiğe açıldığını duyurdu.

Yeni Midtown Tüneli inşası 2013 yılında 
başlamıştı. Bu yeni tünelin açılması ile 
batı yönüne akan trafik yeni tüp üzerinden 
sağlanırken, doğu yönünde akacak trafik ise 
eski tünelden yürütülecek.  Mevcut Midtown 
Tüneli doğu yönündeki trafiği Portsmouth ile 
Norfolk arasında tek şerit olarak sürdürüyor.

Tünel toplamda 11 adet dikdörtgen kesitli 
donatılı betonarme tüpten oluşuyor. 
Tünel inşasında nehir tabanında 29 metre 
derinliğinde bir hendek kazısı sonrası, yaklaşık 

olarak 9 metre uzunluğunda, 17 metre 
genişliğinde ve 104 metre uzunluğundaki 
11 adet tüp nehir tabanına yerleştirildi. 
Her bir tübün ağırlığı 85.000 ton. Tüplerin 
yerleştirilebilmeleri için 920.000 m3 kazı 
yapılarak çıkarılan malzeme özel izinle 
okyanus tabanına döküldü.

Elizabeth Nehri Tüneller Projesi; Elizabeth 
River Crossings (ERC), SKW Ortak Girişimi 
(Skanska ABD, Kiewit İnşaat ve Weeks 
Denizcilik) ile Virginia Ulaşım Departmanı  
(VDOT) tarafından oluşuyor. Batı Midtown 
Tüneli’nin belirlenen süreden 6 ay önce 
açılması ERC, VDOT ve SKW ortak girişim 
ekibinin ortaya koyduğu bir kamu-özel 
ortaklığının başarısının bir örneğidir. 

YENİ MIDTOWN TÜNELİ’NİN TEK ŞERİDİ TRAFİĞE AÇILDI

One lane of the new US-58 Midtown Tunnel opened to traffic on Friday, 
the Elizabeth River Tunnels Project team announced Thursday.

New MidtowN tuNNel opeNs oNe laNe to traffic

Kaynak: www.wtkr.com
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FLORIDA MIAMI’DE KOMBİNE 
TÜNEL AÇMA MAKİNESİ

In February 2016 construction company Bessac 
completed work on a protection tunnel in extremely 
difficult geology in South Florida. In just ten 
months and using a customized machine designed 
especially for the mission, a “Herrenknecht 
Combined Shield” (HCS, diameter 3.13 m), 1,613 
meters were tunnelled adhering to the highest 
safety standards. A new sewer line was installed in 
the finished tunnel – after half a century in use the 
old pipe was simply worn out. 

A COMBINED TBM IN FLORIDA
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Güney Florida’nın zorlu jeolojik yapısında, 
inşaat şirketi Bessac bir koruma 
tünelinin inşasını geçtiğimiz Şubat 

ayında bitirdi. 1.613 metrelik tünel bu proje 
için tasarlanmış 3,13m çapında“Herrenknecht 
Kombine Şild (çamur basınçlı + pasa basınçlı 
TBM) makinesiyle güvenlik standartları 
düşürülmeden 10 ay gibi kısa bir sürede kazıldı. 
Eski ve yıpranmış bir boru hattı yerine yeni bir 
kanalizasyon hattı inşa edildi.

Norris Cut’taki zemin şartları ve projenin durumu 
oldukça sıra dışıydı. Hem karstik boşluklar 
hem geçirgen jeoloji makinenin su altında 
kalma riskini doğuruyordu. Fort Thompson 
Formasyonu’nda bulunan kum mercekleri tünel 
aynasının duraylılığını etkiliyordu.

Bu sebepten ötürü, Virginia Key ve Fisher Adası 
arasındaki kanalizasyon hattı için kullanılacak 
makinenin emniyetteiçin çok esnek olması ve 
de üstün güvenlik tedbirlerinin alınmış olması 
gerekmekteydi. Herrenknecht Kombine TBM 
tam olarak bu şartlara uyum sağlaması için 
tasarlandı. Çamur basınçlı modda çalışabildiği 
gibi pasa basınçlı mod ile de faaliyet 
gösterebilmekteydi. Bu makine değişken zemin 
şartlarına uygun olarak tasarlandı.

Bunlara ek olarak, örneğin Miami’deki gibi 
keskilerin değişmesi gereken durumlarda 
makinenin ön tarafına sürekli erişebilme 
gereksinimi ayrı bir zorlayıcı etkendi. Bu projede 
maksimum emniyet için kazı odasını atmosferik 
tünel ortamından ayıran metal plaka üzerine 
özel bir dalgıç odası (man lock) yapılmıştır. 
Yüksek basınçlı ortam yaratabilen ve makineyi 
ikiye ayıran ayıran bu metal plaka sayesinde, 
pasanın ve suyun tünel aynasından makineye 
nüfüz etmesi engellenmektedir. Yüksek basınçlı 
su makineyi bassa bile, kendiliğinden kilitlenen 
dalgıç odası su basan ortam ile makine gerisini 
birbirinden ayırmaktadır.

Proje genelinde güvenlik ihtiyatlarına 
gereksinim olmadı. Ne çok karmaşık kilitleme 
sistemi ne de makinenin pasa basınçlı modu 
kullanıldı. Zemin tahmin edildiği gibi oldukça 
geçirgendi, ama kesici kafanın doğru tasarımı 
ve düzgün kesicilerin kullanımı sayesinde 
makine sadece bir defa bakım için durduruldu. 
Bu bakım, TBM’den yapılan zemin güçlendirme 
uygulamasının ardından basınçlı hava altında 
gerçekleştirildi. 

“Dorsey” isimli TBM, yolculuğuna Nisan 
2015’te Virginia Key yakınlarındaki bir arıtma 
tesisinden başladı. Proje en başından beri 
özel gereksinimleri ile nam salmıştı: alandan 
kazanmak için yapılan 12 m çaplı başlatma 
şaftı oldukça ufak tasarlandı. İlk başta TBM’in 
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geri ünitesi için yer bulunamamıştı. Sonrasında 70 metre tünel açıldıktan 
sonra makinenin kurulumu yapılabildi. İşveren tarafından geliştirilen bir 
boru itme ekipmanı ile TBM’in ilk kısmı ileri itildi. Tünelin geri kalanı da 
betonarme segmentler ile tahkim edildi. 

Deniz seviyesinin 21 metre altında 3,13 metre çapındaki “Dorsey” sonraki 
aylarda kazı çalışmalarına devam etti. 227 iş günü sonunda, 16 Şubat 
2016’da Fisher Adası’nda kazıyı tamamladı. TBM’in en iyi performansı 
bu süreçte günde 24 metre iken, ayda 300 metrelik ilerleme oldu. Yılın 
sonunda yeni 60 inçlik deşarj boru hattı, kazısı bitirilen tünelin içine 
döşenecek ve ardından hizmete alınacak.

Norris Cut’taki başarılı tünel çalışması, Florida Tünelciliği’nin geleceğinin 
daha parlak olduğuna ve gelişiminin açık olduğuna işaret ediyor. Bessac 
firmasının başkanı Bernard Theron da; “Florida yeraltı çalışmaları için 
bu proje bir standardın oluşmasını sağladı ve gözenekli Fort Thompson 
Formasyonu’nda nasıl derin kanalizasyon hattı açabileceğimizi gösterdi” 
diyerek bu gelişmeyi doğruladı.

Port Miami Tüneli’nin inşasıyla, Herrenknecht’in sağladığı makine 
teknolojisinin, Fort Thompson Formasyonu gibi zorlu zemin şartlarının 
üstesinden gelebileceği görüldü. Neredeyse 13 metrelik muazzam 
çapına rağmen, 2013 yılında sonradan eklenen çamur devreleri 
sayesinde, pasa basınçlı S-600 kodlu makine hedefine ulaşmıştı. 
Dünyaca tanınırlığı olan muhasabe ve danışmanlık şirketi KPMG’nin 
raporlarına göre 2012 yılında, Miami Port Tüneli, Dünya’nın en yenilikçi 
on projesi içerisinde yer aldı.

Norris Cut Projesi için geliştirilen Herrenknecht Kombine TBM Schwanau, 
Almanya’da yer alan Herrenknecht fabrikalarında üretildi. 3,13 metrelik 
çapa sahip makine 1,6 km kazı gerçekleştirerek on ay gibi kısa bir sürede 
Fisher Adası’ndaki şafta ulaştı.

Virginia Key’deki başlangıç şaftı çapı metreydi. Sonuç olarak TBMi, boru 
itme modunda bir boru itme ünitesiyle kazıya başladı.  Back up ünitesi 
ise ancak tünel 70 metre ilerledikten sonra eklenebildi.

“Dorsey” isimli TBM 2016 yılının Şubat ayında, Fisher Adası’na ulaştı. 
2016 sonlarına doğru yeni 60 inçlik bir kanalizasyon hattı, Fisher Adası ve 
Virginia Key’deki arıtma tesisi arasındaki eskimiş hat yerine döşenecek. 
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Norveç Başbakanı Erna Solberg, Follo Hattı 
Projesi’nin Kraliçe Eufemia ve Kraliçe 
Ellisiv isimli iki tünel açma makinasının 

vaftiz törenini 5 Eylül tarihinde gerçekleştirdi. 
Ulaşım ve Haberleşme Bakanı Ketil Solvik-Olsen 
ise kazı çalışmalarını yürütecek dört makinadan 
birinin kazısına start verdi.

Vaftiz ve kazıya başlama töreninin ardından 
İskandinavya’nın en uzun demiryolu tüneli 
resmi olarak kazı çalışmalarına başlandı. 150 
metre uzunluğa sahip 4 adet TBM, 18,5 km 
uzunluğundaki tünelin kazı çalışmalarını 
yürütecek. Tünel geleneklerine uygun olarak bu 
dev makinelere kadın isimleri verildi.

Dağın derinliklerinde

Vaftiz töreni tünel portalından yaklaşık 1 km 
uzaklıkta bulunan Åsland, Oslo’daki geniş 
kurulum bölgesinde gerçekleştirildi. İki makine 
kazı çalışmalarına Åsland şantiye alanından 
başlayarak, Oslo yönünde gerçekleştirecek. Bu 
makinelere Kraliçe Eufemia ve Kraliçe Ellisiv 
isimleri verildi. 

Diğer iki TBM ise yeni aktarma bölgesi olan Ski 
yönünde çalışmalarını yürütecekler. Bu iki TBM, 
Kloppalı tüccar Anna ve feribot kaptanı Magda 
Flåtestad’ın isimleri verildi. Her bir TBM 2.400 
ton ağırlığında olup, çift tüp olarak tasarlanan 

KRALİÇELER KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Norway’s Prime Minister Erna Solberg baptised the Follo Line Project’s 
first two Tunnel boring machines (TBMs) with the names Queen Eufemia 
and Queen Ellisiv, Monday 5th September. Minister of Transport and 
Communication Ketil Solvik-Olsen started the first of the four giant machines.

The Queens sTarT Tunnelling

Norveç, İtalyan ve İspanyol büyükelçileri, Norveç 
Raylı Sistem yetkilileri ve Acciona-Ghella ortak 
girişimi yetkilileri yer aldı. 

Jernbaneverket Proje Müdürü Yardımcısı Gunnar G. 
Løvås proje hakkında ; “Åsland şantiyesinde Mart 
2015 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 
yürütülen çalışmalardan oldukça memnunuz. 
Ana ve alt yüklenicilerin projenin zamanında 
bitirebilmek için gösterdiği gayrete minnettarız. 
TBM’lerin kazıya başlaması ile birlikte projede 
yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Norveç 
raylı sistemler için bu adım oldukça önemlidir” 
sözlerini dile getirdi. 

Accicona-Ghella Ortak Girişimi Proje Müdürü 
Fernando Vara konuyla ilgili olarak; “Bu aşamadan 
sonra proje daha ciddi bir durum almıştır. Biz TBM 
çalışmalarına başlamak için bir buçuk yıldan uzun 
süredir çalışmaktayız ve gururla söyleyebilirim ki 
programın ilerisindeyiz. Norveç Raylı Sistemler 
ile iyi bir ilişki ve Norveçli menejer ve tedarikçiler 
ile güçlü bir bağ kurduğumuz inancındayım” 
sözlerini dile getirdi. 

Başarı için önemli faktörler

TBM’ler Ekeberg Tepesi’nin sahip olduğu Norveç 
kaya formasyonu için özel olarak tasarlandılar. 
TBM’ler Herrenknect’in Almanya’daki fabrikasında 
üretilmiş ve ardından kurulum için Åsland şantiye 
alanına gönderilmişlerdi. 

Dört adet TBM planlandığı gibi Åsland 
şantiye alanından 2018 yılının sonuna kadar 
çalışmalarına devam edecekler. Norveçli ve 
yabancı alt yükleniciler ve tedarikçiler Accicona-
Ghella ile sözleşmeli olarak projede yer alıyorlar. 
Ekipler içerisinde geniş yelpazede yabancı 
uyruklu çalışanlar da görev alıyorlar. 

Oslo ile Ski arasındaki tünellerde 9 km kazı 
yapacaklar.

Mega projedeki yeni aşamalar

Törene toplamda 90 adet misafir ve çalışma ekibi 
katıldı. Ulaşım Bakanı Ketil Solvik-Olsen, Kraliçe 
Eufemia isimli TBM’i faaliyete geçirdi. Törende ise 
Follo Hattı’nın geçtiği belediyelerin başkanları, 
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Avrupa’nın en büyük altyapı 
projelerinden biri olan Stockholm 
şehir geçişinin çalışmaları devam 

ediyor. Bu proje birkaç uluslararası firmanın 
bir araya gelerek oluşturduğu bir ortak 
girişim tarafından yürütülüyor.

Stockholm şehir geçişi (Förbifart Stockholm) 
İsveç başkentinden geçen Avrupa 
Otoyolu’nun yeni bir rotasıdır. 3,1 milyar 
Avro bütçeli bu proje tamamlandığında 
dünyadaki en uzun karayolu tünellerinden 
biri ortaya çıkacak. Projenin ana amacı 
ise bağlantı yollarını rahatlatmak ve şehir 
içi trafiğini bir miktar azaltmaktır. 21 km 
uzunluğundaki toplam hattın 18 km’si 
tünellerden oluşuyor.

İsveç Ulaşım İdaresi (Trafikverket) Proje 
Direktörü Johan Brantmark, arazi yerleşim 
planları ve çevre izinlerinin belediye 
tarafından onaylandığını ve inşaat işlerinin 

Almanya, İspanya ve dünya genelindeki 
pazarlardan tedarikçifirmalar ile temas 
kurduklarını belirtti.

Zetterberg; “Bizim görüşümüze göre bu 
durum şunu ispatlıyor; Stockholm şehir 
geçişibirçok yabancı tedarikçinin ilgisini 
çekecek potansiyeline sahip.” Aynı zamanda 
artan ilgi  ileriki projelere de bir ön ayak 
oluşturacaktır” sözlerini ekledi.

Stockholm bölgesine yapılan yatırım geçen 
sene 16 milyar Avro yükselmiş olup, 2021 
yılına kadar 100 milyar Avro’ya ulaşması 
bekleniyor. Stockholm geçişinin yanında 
2030 yılına kadar iki büyük yatırım daha 
yer alıyor. Bunlar 180.000 adetlik konut 
projesi ile metro hattının uzatılması 
çalışmaları olarak adlandırılabilir.

Stockholm şehir içi çevreyolu projesinde 
sona gelinmiş durumda. Kuzeyde, Norra 
länken projesi sona erdi ve güneyde yer 
alan Södra länken projesi ise 2004 yılında 
tamamlanmıştı. Aynı zamanda şehrin 
doğusunda yer alan Östlig förbindelse 
projesine başlanılması planlanıyor. Diğer 
bir proje ise şehir merkezinin altından 
geçecek olan 6 km uzunluğundaki 
demiryolu tüneli. 

2016 baharında başlamasının planlandığını 
dile getirdi. Hazırlık işlerinin başladığını 
belirten Brantmark, yürütülen arazi 
çalışmalarının ise her geçen gün ilerlediğini 
kaydetti. Proje aynı zamanda uluslararası 
yüklenicilere ve inşaat firmalarına yeni 
imkanlar sağlıyor. Brantmark; “Yabancı 
şirketler önümüzdeki iki yıl süresince 
2 milyar Avro bütçeye sahip tünelcilik 
ve inşaat işlerindeinisiyatifalmaları için 
davet edildiler.  Proje geneli itibariyle 
İsveç pazarı bizim için yetersiz kaldığından 
haliyle uluslararası pazara yönelmek 
zorunda kaldık.” dedi.

Stockholm Ticari Bölgesi CEO’su Olof 
Zetterberg de projeyle alakalı olarak 
”Stockholm şehir geçişi yabancı şirketler 
için oldukça iyi bir fırsat, proje dahilinde 
toplamda 17 adet ihale yer almakta” sözlerini 
dile getirdi. Zetterberg, İsveç Ulaşım İdaresi 
ile yapılan görüşmeler neticesinde Fransa, 

Stockholm’de Büyük Çaplı altyapı projeleri 

One of Europe’s largest infrastructure projects, The Stockholm bypass, 
is currently under development in Stockholm. It’s a huge undertaking 
with opportunities for international companies to get involved.                                                                                          

Massive infrastructure Projects in stockholM

Kaynak: www.investstockholm.com
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The contract, which was signed by Minister of State for 
Housing Affairs Yasser Abel, will have a consortium led by 
Salini Impregilo and including Kolin of Turkey build the 
largest city in Kuwait with nearly 400,000 residents.

To the north of the Qatari capital Doha, a new city called Lusail 
is being built over an area covering 35 km². Its inhabitants 
will be able to get around the city using the high-spec tram 
designed by Systra.

Salini impregilo-Kolin 
ConSortium SignS $955 million 
ContraCt in Kuwait

SyStra iS DeSigning the lrt for 
luSail City in Qatar

Salini Impregilo ve Kolin İnşaat’tan oluşan konsorsiyum 
Kuveyt Konut İnşası Birimi (PAHW) ile 955 milyon Dolarlık bir 
sözleşmeye imza attı. 

Konut İnşasından Sorumlu Bakan Yasser Abel konuyla ilgili olarak 
”Sözleşmede Salini Impregilo önderliğinde Türk firması olarak 
Kolin İnşaat da yer almakta ve toplamda 400.000 bireye hizmet 
edecek bir çalışma olacak.” sözlerini dile getirdi. 

Bakan ayrıca “Böylesine büyük bir projeyle şehrin altyapısının 
geliştirilmesi Salini ve Kolin firmalarının derin deneyimleri ve 
PAHW işbirliği ile gerçekleşecektir.” dedi. Proje aynı zamanda 150 
km yol yapımı ve bağlantılı yapılar, aydınlatma altyapısı, su dağıtım 

Katar’ın başkenti Doha’nın kuzeyinde 35 km2’lik bir alanda Lusail 
isimli yeni bir şehir konumlandırılıyor. Bu bölgede yaşayacak bireyler 
şehirde yapacakları yolculuklarını Systra tarafından tasarlanan 

tramvaylar ile gerçekleştirecekler. 

Lusail tramvay ağı şehrin farklı bölgelerine bağlanacak ve bununla 
birlikte Doha Metro Ağı ile de bir birleşim noktası olacak. Oldukça verimli 
yöntemler ile tasarlanan bu hat 200.000 bireyin yaşadığı bir şehire hizmet 
edecek olup, yıllık yolcu talebinin 400.000 civarında olması bekleniyor. 

Hattın bir kısmı yeraltında

Büyük yolcu talebinin karşılanabilmesi için şehirleşmenin yoğun olacağı 
güney kesiminde güzergahın yeraltından ilerlemesine, buna karşın şehrin 
kuzey kesiminde tramvay güzergahının yer üstünde tasarlanmasına karar 

sistemi, yağmur suyu toplama sistemi, kanalizasyon sistemi ile 
elektrik dağıtımı, telekomünikasyon şebekesi kurulumu ve trafik 
kontrol çalışmalarını da içeriyor. Tamamlanmasının ardından, 
şehrin yeni bölümü 400.000 bireyin en modern konutlarda, 
ulaşımı rahat, ticari alan, hastane, okul ve sosyal servislerinden 
faydalanması sağlanacak. 

Proje, %55 pay ile Salini Impregilo tarafından yürütülen konsorsiyum 
tarafından 150 km yol yapımı ve bağlantılı yapılar, aydınlatma 
altyapısı, su dağıtım sistemi, yağmur suyu toplama sistemi, atıksu 
sistemi ile elektrik dağıtımı, telekominikasyon şebekesi kurulumu 
ve trafik kontrol çalışmaları yapımı işlerini içeriyor. 

verildi. Toplamda 35 km uzunluğundaki güzergahın 26 km’lik kısmı 
hemzemin, 8 km’lik kısmı tünel ve 1 km’lik kısmı ise viyadük olarak inşa 
edilecek. Tramvay sisteminde çift tüp ve tek tüp çözümü beraber tasarlanıyor. 
Proje 4 güzergahlı olarak toplamda 37 istasyondan oluşacak ve bunların 
8 tanesi yeraltında, 1 tanesi viyadük üzerinde, 2 tanesi açık, 2 tanesi üstü 
kapalı olarak hizmet verecek. Yerin hemen altında konumlandırılacak 10 
istasyonda ise peron ayırıcı kapı sistemi kullanılacak. Çift güç bağlantısı 
ile donatılan 35 adet araç bazı tünel kesitlerinde rijit cer gücü sistemi ile 
donatılacak. Depo alanı için geleneksel cer gücü sistemi ve yerüstü için 
cer gücünden bağımsız bir üçüncü hat kurulacak. Şebeke ve altyapı çift 
hat kullanımı ile uygun tasarlanacak, bu sayede gelecekteki talebe göre 
kapasite artırımı çalışmaları rahatlıkla yürütülebilecek. Tramvay hattının 
ilk kısmının Ocak 2019 tarihinde açılması planlanmakta ve geriye kalan 
projenin ise Haziran 2020 ayından hizmete alınması beklenmektedir. 

SALINI IMPREGILO-KOLİN KONSORSİYUMU’NDAN 
KUVEYT’TE 955 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

SYSTRA KATAR’IN LUSAIL ŞEhRİNDE TRAMVAY 
hATTI TASARLIYOR
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Work on the metro line between Bucharest’s main train 
station Gara de Nord and the Henri Coanda International 
Airport in the north of the capital is scheduled to start 
in 2017, according to a statement from Bucharest metro 
operator Metrorex.

Minister for Transport and Infrastructure Andrew Constance 
today announced two groups have been shortlisted to build 
the tunnels under Sydney Harbour and through the Central 
Business District (CBD) for Sydney Metro – Australia’s biggest 
public transport project.

Work on Metro Line betWeen 
bucharest’s Main train station 
and airport to start in 2017

tunneL buiLders shortListed for 
harbour crossing

Bükreş Metrosu işletmecisi Metrorex duyurusunda Bükreş’in ana 
tren garı olan Gara de Nord ile başkentin kuzeyinde bulunan 
Henri Coanda uluslararası havalimanı arasında yapılacak olan 

metro projesinin 2017 yılında başlayacağını belirtti. 

6 No’lu hat 14,2 km uzunluğunda olacak metro 12 istasyonlu 
olarak tasarlandı. Projenin toplam bütçesi ise 1,2 milyar Avro 
olarak belirlendi. Romanya Maliye Bakanlığı ve Japon Uluslararası 
İşbirliği Ajansı arasında Mart 2010 tarihinde 41,87 milyon Japon 
Yeni bütçeli bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşme kapsamında 

Avustralya Ulaşım ve Altyapı Bakanı Andrew Constance; Sidney 
Limanı altından geçerek, Merkezi Ticaret Bölgesi yönünde 
devam edecek olan Avustralya’nın en büyük ulaşım projesi olarak 

gösterilen Sidney Metrsu için iki grubun son listeye kaldığını duyurdu. 

Andrew Constance; “Bu sene başında Kuzeybatı bölgesindeki 15 km 
uzunluğunda çift tüp inşasını tamamladık, şu an ise Sidney şehri için 
bir sonraki tünelcilik aşamasına geçmeyi planlamaktayız. Dev tünel 

danışmanlık, tasarım, denetim hizmetleri ve kısmi (%30) dayanım 
yapıları işi yer alıyor. 

Proje; Bükreş Sürdürülebilir Şehiriçi Ulaşım Planlaması 2016-2030 
bütçesinde girmiş ve hazırlanan ihale dökümanları nihai karar için 
hükümete sunulmuş vaziyettedir. 

Ulaşım Bakanı Don Costescu, Nisan ayında yaptığı konuşmada metro 
hattının 2021 yılında hizmete alınabileceğini belirtmişti. Projenin 
bu tarihte tamamlanmasının doğuracağı bir problem ise 2020 
yılında UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın dört maçının Bükreş’te 
oynanacak olmasıdır. Bu nedenle Başkentin havalimanı ile şehir 
merkezi arasında direk bir bağlantıya ihtiyacı bulunmaktadır. 

açma makinelerinden ilki 2018 yılı tamamlanmadan limanın altından 
Merkezi Ticaret Bölgesi yönünde kazı çalışmalarına başlayacak. Bu 
proje için yerli ve yabancı firmalardan işleri yürütmeleri için teklifler 
aldık.” sözlerini dile getirdi. 

Bu sene başlarında düzenlenen Sidney Metrosu, Güneybatı Tüneli ve 
istasyon kazısı işleri ihalesine 18’den fazla tünelcilik ve inşaat firması 
katıldı. Yapılan başvurular dahilinde, iki güçlü ortak girişim son listeye 
kalmış olup, ihalenin son aşaması için davet edileceklerdir. 

BÜKREŞ TREN İSTASYONU İLE HAVALİMANI ARASINDAKİ 
METRO HATTI ÇALIŞMALARI 2017 YILINDA BAŞLAYACAK

LİMAN GEÇİŞİ PROJESİ’NDE SON İKİ FİRMA 
AÇIKLANDI

Kaynak: www.sydneymetro.info
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LMRC said to commence the tunneling work through this 
TBM for the 3.5 km underground stretch connecting the 
Hazratganj, Sachivalaya and Hussainganj metro stations. It 
is expected that Lucknow metro would be lowering the first 
TBM at the Sachivalaya metro station in January, 2017 to 
inaugurate the underground tunneling work for this section.

Lucknow Metro wouLd be Lowering 
the first tbM in January, 2017 

H indistan’da Lucknow Metro Raylı Sistemler (LMRC) idaresi, metro 
yüklenicileri Gülermak-Tata ortaklığından yeraltı çalışmalarına 
hız kazandırmak ve tünel açma makinasını Kasım 2016 tarihinde 

Lucknow’a getirmesini ve işleri hızlandırmasını istedi. 

LMRC bu TBM ile Hazratganj, Sachivalaya ve Hussainganj metro 
istasyonları arasında yer alan 3,5 km uzunluğundaki hattın kazısının 
yapılacağını belirtti. Tünelcilik faaliyetlerine başlayabilmek için 

Ortak Girişim ilk TBM’i Sachivalaya Metro İstasyonu’a Ocak 2017 
tarihinde indirecek. Bu işlemler için LMRC istasyona yaklaşık 16 metre 
derinliğinde bir şaft açacak ve TBM’in kesici kafası buradan aşağı 
indirilecek. Ardından diğer parçalar indirilerek kurulum işlemi şaftın 
içerisinde gerçekleştirilecek. Bu noktadan sonra tünel açma makinası 
belirli bir hız ve çapta ilerleyerek kazı çalışmalarını yürütecek. Bu proje 
Lucknow şehrinde ilk defa bu tarz bir mekanize kazı uygulamasının 
yürütüldüğü bir çalışma olarak gösteriliyor.

Lucknow Metrosu en son teknoloji ile donatılmış mükemmeliyet 
merkezi adında bir eğitim merkezi inşa ediyor. Merkez içerisinde genç 
kullanıcılar için simülatör ve bilgisayar destekli eğitim ürünleri yer 
alıyor. Uttar Pradesh Eğitim Merkezi adaylara bu tarz eğitim veren ilk 
kuruluşlardan biri olacak.  

LUCKNOW METROSU’NDA İLK TBM OCAK 2017’DE 
KAZIYA BAŞLAYACAK

On 26 th August 2016, Terratec successfully completed 
the Factory Acceptance Tests of a new Microtunnelling 
System in its assembly plant in Guangzhou, China. The 
testing was attended by representatives of the buyer, Drill-
Tech Thailand Co., Ltd. The equipment will be used in the 
execution of a Cable Project in Bangkok for Metropolitan 
Electricity Authority (MEA).

terratec deLivers another 
MicrotunneLLing systeM for thaiLand

Terratec 26 Ağustos 2016 tarihinde Guangzhou tesislerinde 
gerçekleşen kabul töreni ile yeni mikrotünel sistemini tamamladı. 
Törene makinayı satın alan Drill-Tech Thailand Co., Ltd. yetkilileri 

katılırken, bu ekipman Bangkok Elektrik İdaresi’nin Kablo Projesi’nde 
kullanılacak.  Mikro TBM sistemi DN 1800 standardına uygun betonarme 
boru itme işlemini yürütebilmekte olup, 3.000 mm uzunluğuna kadar 
DN 2000 standardına yükseltilebilir. Terratec; teslimat içerisinde şu 

özellikleri de tedarik etmektedir; kalkan, ana itme istasyonu, ara itme 
istasyonu, çamur transfer sistemi, dijital yönlendirme sistemi, işletim 
paneli ve güç odası ile birlikte kontrol konteynırı.

Sistemin tasarımı Terratec Avustralya mühendislik merkezinde 
gerçekleştirildi. Üretim ve kurulum işlemleri Guangzhou’daki tesislerde 
genellikle Japonya ve Avustralya’dan gelen parçalar ile gerçekleştirildi. 
Makinalar tipik Bangkok zemin yapısı olan, kil, sert kil ve çok sert kil 
yapısında kazı yapmak için tasarlandı. Yeni teknolojik gelişmeler ise 
kesici kafa sistemine entegre edilen konik kırıcı, Enzan-Terratec lazer 
yönlendirmeli sistem, veri kaydedici ve tünelcilik sistemine uzaktan 
erişim ekipmanı olarak gösterilebilir.  

TERRATEC’TEN TAYLAND’A YENİ BİR 
MİKROTüNEL SİSTEMİ 
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PASSIVE FIRE PROTECTION APPLICATIONS IN 
MARMARAY TUNNELS 

ABSTRACT
Fire insulation is required of the train tunnels of 
the Marmaray Project against the load of 100 MW 
hydrocarbon fire for a minimum duration of 4 hours. The 
purpose is to limit the structural damage, i.e. without 
a collapse and/or catastrophic flooding of the tunnels, 
under the specified fire load that the passengers can 
safely be evacuated and also the facility can be restored 
to the normal operational conditions within a reasonable 
time. The passive fire protection (PFP) applications 
in the twin TBM-1 Tunnels, at a length of 2430 m 
each, are explained in the present paper including the 
particulars related to laboratory testing for verification 
of the material, PFP application under a very tight 
work programme and tests on completion. The specific 
experience acquired in relation with material selection 
shall also be introduced.

N. DemiR

GAmA-NuRol JV , TuRkey.

DR. B. ÇAkAR

GAmA-NuRol JV , TuRkey.

A. RAmoğlu

GAmA-NuRol JV , TuRkey.

1 MARMARAY PROJECT

The marmaray Project is a modern fast rail-track transportation 
scheme of 76.3 km connecting the european and Asian sides of 
the istanbul City underneath the Bosphorus at a depth of 58 m. The 
objective of the Project is to establish a transportation capacity for 
about 150.000 passengers per hour in both directions and to reduce 
the present total travelling time of 185 minutes by nearly half.

13.6 km of the total length of 76.3 km is a new underground route 
within the scope of the engineering-Procurement-Construction (ePC) 
Contract BC1, namely Railways Bosphorus Tube Crossing-Tunnels 
and Stations, which is constructed at the undertaking of the Joint 
Venture of the Contractors TAiSei from Japan, GAmA and NuRol, 
two leading worldwide known Turkish Construction Companies. The 
BC1 Project, designed for a lifetime of more than 100 years, consists of 
a twin route of 1.4 km immersed tube tunnel, 9.7 km TBm tunnels, 2.0 
km NATm tunnels, 0.5 km of cut-and-cover stations (no 2), a tunnel 
station (no 1) and surface stations (no 2).

2 FIRE HAZARDS

The heat and smoke generated by fire in a closed area may be highly 
hazardous to the people, property and the structure itself. According 
to the statistical data of 55 major tunnel fires occurring since 1949, a 
total number of 180 persons lost their lives in 31 incidents whereas 

407 injuries happened in 34 cases. Some of these fire incidents 
caused closure of tunnels for long durations.

3 FIRE SAFETY CONCEPT

The potential severity of a fire in a location depends upon the amount 
of heat energy (fire load) generated during the fire, which is a function 
of the type and duration of the fire. in conventional underground 
transportation schemes, normally 20 mW fires are considered for 
the design. However, the risk is much higher in case of hydrocarbon 
fires. 

The design fire has been specified as a 100 mW hydrocarbon fire 
for a minimum duration of 4 hours for the Railways Bosphorus Tube 
Crossing-Tunnels and Stations of the marmaray Project, where freight 
trains with fuel tankers may be allowed to operate at the night time. 

For the marmaray Project, fire safety is dealt within the context of an 
overall concept, in which the main objective is fire prevention. in case 
of the design fire, the ultimate target is to limit the structural damage 
so that the people can safely be evacuated and also the facility can 
be restored to the normal operational conditions within a reasonable 
time. The Fire Safety Concept of the Project (Satia, 2013) consists of 
the following main elements:

i. Fire Detection and Alarm Systems,

ii. Station information management Control and SCADA 
Systems, 

iii. Fire Protection System (water, clean gas and foam water deluge 
systems),

iv. Fire Brigade Access,

v. Ventilation Systems,

vi. emergency Routes and escape Ways,

vii. emergency Power Supply Systems,

viii. emergency lighting Systems,

ix. Fire Doors and Fire Compartments,

x. Passive Fire Protection (fire insulation / fire proofing).

4 FIELD STUDIES

The specifications related to ‘’fire’’ have been prescribed in the 
employer’s Requirements (eRQ) (marmaray Project, Contract BC1 
employer’s Requirements) as the followings:
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Figure1.Rijkswaterstaat & Harmonized hydrocarbon design fire rates of heat release

Figure 2. Flowchart for PFP Assessment

Table 1.General Guideline Table for PFP

i. Fire prevention requirements shall be adopted to reduce the 
possibility of fire, reduce the spread and consequences of a fire, 
protect facilities against damage, create good conditions for fire 
fighting.

ii. A design fire of 100 mW shall be assumed. The development of 
gas temperature shall correspond to a Rijkswaterstaat hydrocarbon 
(RWS) curve (Fig. 1) with duration of at least 2 hours, and to a 
harmonized hydrocarbon curve (HC) with duration of at least 4 
hours. The analysis may take into account the cooling effect of the 
ventilation.

iii. The design shall include the specification of the fire protection 
material to be applied to the roof and to the walls of the train 
tunnels immediately beneath the Bosphorus, and also elsewhere 
where partial loss of tunnel structure can compromise the safety of 
passengers within it or cause catastrophic flooding. The purpose of 
the fire insulation is to limit structural damage in the event of a fire 
and to ensure that the tunnel can be restored more quickly to normal 
operation.

iv. The constraints on the primary structural members exposed to 
fire shall be fulfilled.

v. The spreading of fire from one running tunnel into the other 
shall not be possible.

5 ASSESSMENT FOR THE NECESSITY OF PFP

The necessity for PFP shall be identified through an analysis and 
design process based on the prevailing geological conditions such 
as stability and permeability of the ground and presence of the water 
table as outlined in Figure 2.

According to that, PFP shall be required where partial loss of the 
tunnel support in the event of a fire would lead to unsafe conditions 
such as collapse and/or catastrophic flooding. Such conditions might 
not occur, for example, in stable rock where tunnel collapse would 
be unlikely, and where intrusion of water would be small and would 
not compromise the safety of passengers. A general guideline is 
presented in Table 1 for a preliminary assessment as to the necessity 
of PFP.

However, a 2-dimensional Fem analysis would be appropriate 
for a quantitative assessment of the ground deformation 
development after loss of the tunnel support. The expected ground 
deformation behavior in loose soil after loss of the permanent 
support is illustrated in bored and NATm tunnels in Figure 3. 
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Figure 3. Expected ground deformation behavior after loss of the permanent support

Figure 4. Fire insulation in bored tunnels

in bored tunnels, the ground settlement is ceased at the early 
stage owing to the rapid segment installation and contact grouting. 
Consequently, a sudden excessive deformation may develop 
because of the high residual deformation potential in the ground. in 
NATm tunnels, the ground behavior is rather more stable because 
the settlement history would almost be complete by the time of 
installation of the permanent tunnel support.

6 GEOLOGICAL CONDITIONS AND FIRE INSULATION IN TBM-1 
TUNNELS

The twin TBm-1 Tunnels of the Project have been driven under a 
shallow cover of clayey soil (Gungoren formation), which is of a 
complicated heterogeneous matrix with water bearing sandy layers 
in places (ueno, 2006).

it is concluded in the design report (mashiba, 2005) that fire insulation 
shall be provided at the bored tunnels driven through even “very stiff 
clay containing saturated sand layers even occasionally”, because 
such geological conditions may “trigger inundation of the tunnels and 
progressive settlement of the ground” in case of a partial loss of the 
tunnel structure.

The purpose of the fire insulation is to limit structural damage in the 
event of a fire and to ensure that the tunnel can be restored more 
quickly to normal operation (Fig. 4). 

7 FIRE INSULATION MATERIALS AND SELECTION STRATEGY

endothermic materials are used for fire insulation. The chemically 
bound water contents (hydrates) inside the endothermic materials 
undergo a sublimation process in case of fire that the material 
remains at the boiling temperature of water until all hydrates have 
been evaporated by the generated excessive heat. 

Spray type fire insulation materials are used for very high fire loads 
and industrial use. The common type of fire insulation materials are 
as follows:

i. Cementitious plasters: These usually contain Portland cement with 
the addition of lightweight and low conductivity aggregates such as 
vermiculite, bauxite and perlite. Gypsum plasters are also listed under 
the cementitious plasters even though they are not cement based. 

ii. Fibrous plasters: These contain either mineral wool or ceramic 
fibres to entrain more air. 

The design for fire insulation shall be concluded once thickness 
of the selected PFP material is determined on the basis of the 
specific laboratory test results. in this respect, it would be very wise 
that alternative materials be incorporated into the laboratory test 
procedure as from the beginning in order to avoid long and tedious 
time effects in case of unexpected results with a type of material.

There is already an oligopoly in the market with only few material 
suppliers that a unique material selection may also jeopardize 
commercial benefits of the client. Therefore, selection of alternative 
materials on the onset of the design process would be merited in 
respect of both technical and commercial aspects.

For the TBm-1 Tunnels of the marmaray Project, vermiculite type PFP 
material has been used whereas a bauxite based material has been 
considered as a contingency and successfully tested as an alternative 
material.

8 LABORATORY TESTING ON PFP MATERIALS

The cross section of TBm-1 Tunnel consists of 6 equal sized segments 
and 1 key segment with 320 mm thickness. original segments have 
been used for the laboratory testing.

The objective of the fire test is to check the structural integrity of 
the tunnel segments under fire (Vermeer, Breunese, 2012). The 
performance criteria as per eRQ (marmaray Project, Contract BC1 
employer’s Requirements) is to satisfy the following conditions:

i. No spalling of any part of segment specimen excluding the fire 
protective mortar,

ii. The temperature of the contact surface between concrete and fire 
protective mortar not exceeding 380°C,

iii. The temperature of the reinforcement bars closest to fire not 
exceeding 250°C.

The test program aims to determine the required thickness of the 
fire protection material. Regarding the test criteria, the specimens 
have been tested on spalling and thermal behaviour. As the RWS 
curve has a steeper gradient than the HC curve and reaches a higher 
maximum temperature, RWS curve is decisive for the spalling test. 
However, it is not known in advance that which curve, RWS or HC, 
represents the worst case for the thermal behaviour. Therefore, 5 
specimens have been prepared for the tests given in Table 2. 
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Table 2. PFP test program

Figure 5. Plan view of spalling test specimen

Figure 6. Spalling test specimen

Figure 7. Plan view of thermal test specimen

8.1 Spalling Test 

The special treatment is not made on the segments for the test with 
respect to moisture content because the maturity of the segment is 
more than 3 years and it is expected that the moisture content of the 
segment specimen is comparable to already installed in the TBm 
tunnel. The PFP material applied on segment is cured at least 60 days 
and moisture content must be less than 5% at the time of testing. 

2 layers of 15 thermocouples have been placed on the test specimens. 
The first layer is on the interface between the spray mortar and the 
concrete. The second layer is placed on the first reinforcement layer 
as shown in Figure 5.

For the TBm tunnel, due to typical circular cross section, the segments 
are under compression. The compressive stress is important for 
spalling of the concrete. For this reason, spalling test specimens are 
preloaded. The preloading equipment consists of a special loading 
framework including hydraulic cylinders. The hydraulic cylinders have 
been placed on the top surface and on the sides of the segment as 
shown in the following figure. The prestressing level at fire exposed 
surface of the TBm segment is 16.2 mPa and the load is kept constant 
during fire test. The loading procedure have been done such that 
there will be no tension within any part of the segment (Fig. 6). 

The preloaded segment of TBm tunnel have been used for 
determination of spalling and thermal behaviour. RWS fire curve with 
2 hours have been used for the spalling test. The tests have been 
carried out twice to check the spalling behaviour.

8.2 Thermal Insulation Test

The test specimen is a small size TBm segment which has been cut 
from an original TBm segment. The dimensions are approximately 
1.5m x 1.9m. 

Two layers of 9 thermocouples have been placed on the test specimens. 
The first layer is on the interface between the spray mortar and the 
concrete. The second layer is placed on the first reinforcement layer (Fig. 7). 
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The small size segment specimen has been tested under HC fire 
curve with 4 hours for determination of thermal behaviour.

9 DESIGN FOR PFP

The tunnels of the main route have been designed with respect 
to a 100 mW hydrocarbon fire for a minimum duration of 4 hours 
as per the employer’s Requirements (marmaray Project, Contract 
BC1 employer’s Requirements). The minimum thickness of the fire 
insulation (PFP) shall be 42 mm in the TBm-1 Tunnels according to the 
fire test results. The related design is shown in Figure 8.

10 DEWATERING

Prior to application of the PFP material, surface of the tunnel lining 
shall be dried up to the extent that no water film remains on the 
concrete, which otherwise hinders adherence of the PFP material. 
in this respect, besides the contact grouting made right after the 
segment installation, a large scale second stage grouting work with 
special chemical materials, such as polyurethane and others, was 
performed in places where water seepage was observed.

Figure 8. Design for PFP

Table 3. PFP application main quantities

Table 4. Work progress T1 Tunnel

Table 5. Work progress T2 Tunnel

Table 6. Organization

PFP APPLICATION IN TBM TUNNELS

The main quantities of the PFP application in the TBm-1 Tunnels are 
as in Table 3.

11.1 History of Work Progress

A brief history of the work progress is summarized in Table 4.

11.2 Organization for Workmanship

The application has been made 24 hours a day. The working day 
is divided into 3 such as 2 spraying shifts and 1 material loading/
unloading shift. The spraying shifts are 10 hours, the loading/
unloading shift is 4 hours long, Table 5. 

The materials are loaded on the train to complete the all day 
production. Within the 4 hour time all rubbish materials are unloaded 
from the train and the required materials are loaded on the train. The 
workmanship is organized as in Table 6. 
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Figure 9. One set of train

Figure 10. Layout of a Wagon

Figure 11. Scaffolding for sprayers

Figure 12. Scaffolding for preparation works

Table 7. Equipment list

11.3 Materials

All materials are stored at a designated area at site and protected 
under a plastic cover after a thorough visual inspection at the arrival 
to site. The material consists of the followings:

i. Wire mesh: Wire mesh is fixed on the surfaces of concrete and steel 
support to secure cohesion and rigidity of the Fire Protection mortar.

ii. Steel Anchors: CAFCo Stainless Steel Anchors are installed by 
drilling inside the concrete to fix the mesh on the surface.

iii. Bonding latex (SBR Bonding): it is a bonding material to be placed 
on the concrete surface as a key coat underneath the fire protection 
mortar.

iv. Fire Protection mortar (CAFCo Fendolite mii): This is the main PFP 
material.

11.4 Equipment

The equipment is listed in Table 7. 

11.5 Operation Plan

The PFP application was performed in the tunnels with 
the rail tracks in place in order to enable operation of 
3 train sets, each consisting of a tractor unit, namely unimog, 
and 3 wagons behind each 20 m long as shown in Figure 9. 

every wagon of the train carries an application set consisting of 
the followings; one diesel spray pump, 12 pallets of PFP material 
(each is 800 kg in weight) and a diesel set of 25 kVA (Fig. 10). 

For the application, totally 10 movable scaffoldings are used; 6 for 
sprayers and other 4 for preparation works, respectively shown in 
Figures 11 and 12.

MAKALE-PASSIVE FIRE PROTECTION APPLICATIONS IN MARMARAY TUNNELS.indd   79 07.11.2016   17:02:12



80 Makale – Article

Eylül - Ekim 2016 .  www.tunelder.org.tr

11.6 Activities

11.6.1 Drilling for steel anchors

Holes are made on the tunnel lining by percussion drilling at a pattern 
of 400X400 mm for homing the steel anchors (Fig. 13).

Figure 13. Drilling for anchors

Table 8. Thickness of PFP

Figure 16. First coat spraying

Figure 17. Second coat spraying

Figure 14. Cleaning of concrete segment face

Figure 15. Mesh installation

11.6.2 Cleaning with water jet

A water jet is applied at a pressure of about 200 bars for a thorough 
cleaning of the concrete surfaces, which must be absolutely free from, 
dust, mud, material remnants such as lime and polyurethane residues. 
A visual inspection shall be made to make sure that the surfaces are 
completely clean prior to application of the key coat (Fig. 14).

11.6.3 Wire mesh installation

The material to be used is the CAFCo’s plastic coated galvanised 
hexagonal wire mesh of 50x50x1.4 mm. The mesh in rolls is cut to 
the size, overlapping is made and tied up with galvanised wire or “hog 
rings” at a staggered pitch of 100 mm centres. Finally, the mesh is 
placed on the concrete surface and fixed to the steel anchors being 
placed into the pre-drilled holes. The mesh system is suspended at 
the mid third of the overall depth of the PFP thickness (Fig. 15).

11.6.4 Key coat spraying

The key coat forms up a splatter type layer with 3-8mm blobs on the 
surface. The mixture is applied on thoroughly cleaned up surfaces.

11.6.5 PFP spraying

The PFP material is applied by spraying through 13 mm nozzles. The 
specified material thickness, as shown Table 8, are formed up in two 
successive layers.

The tunnel has been divided into 24 equal sections for traceability. 
each sprayer is held responsible for the section assigned to himself. 
The spraying proceeds for the first coat only during the shift. Then, the 
second coat is completed at the next shift. uttermost care is required 
during spraying in order to keep the wire mesh in the position, 
which is in the middle third of the total thickness of the mortar. The 
stages of application are shown respectively in Figures 16, 17, 18. 
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Figure 19.Cross section of tunnel ventilation duct

Figure 18. Regular thickness check during spraying.

Thickness of each coating is regularly measured by a depth gauge 
during the application. At the completion of the final coat, the QC 
Technician makes random checks of the applied PFP thickness in 
compliance with the requirements.

11.6.6 Tests on completion

The application has been made in accordance with the Quality Plan. 
The thickness check and batching of material have been controlled 
regularly during the production. The tunnel has been divided into 24 
inspection sections, each at a length of 100m. At each inspection 
section, pull out tests have been performed on the side wall and crown 
of the tunnels. The bonding strength tests have been conducted after 
a curing period of 28 days.

12 PFP APPLICATION IN TBT TUNNEL

A Turnback Tunnel (TBT) has been constructed at the Yenikapı 
location of the Project for manoeuvring of the commuter trains. The 
TBT is a one-way tunnel of an elliptical shape with an excavation 
diameter of 10 m for a length of 230 m.

For the TBT, the design fire is prescribed as a 20 mW fire for duration 
of 2 hours. A ventilation duct is built on the crown of the tunnel to 
make use of the cooling effect during fire. Accordingly, PFP coverage 
on the permanent lining is not necessary, but the ventilation duct has 
been lined with PFP boards and PFP material against the fire impact. 
The respective features are illustrated in the herein below typical 
cross section:

13 CONCLUSIONS

Fire insulation in urban subway tunnels is quite rare and any 

experience in this instance is not readily available. However, fire 

insulation has been provided in the train tunnels of the marmaray 

Project that the special experience acquired in this instance has 

been introduced in the present paper and the main points thereof are 

briefly reviewed herein below:

i. Fire safety of a complex infrastructure project must be established 

on the basis of an integrated overall concept and through a detailed 

design procedure,

ii. The fire load and the related requirements must be precisely 

determined under all related aspects such as the geotechnical 

parameters, architectural configuration and available fire fighting 

measures,

iii. For the PFP material, at least another alternative material must 

be selected and incorporated into the laboratory test procedure as a 

contingency plan,

iv. PFP application is allowed only on dry surfaces that the necessary 

time must be envisaged for a large scale second stage grouting work 

in case of water seepage into the tunnel lining,

v. As to the application of PFP, a competent applicator with tunnel 

experience is absolutely necessary besides availability of spray 

pumps and other equipment in good working condition,

vi. Appropriate work organization and shifts, mobilization and logistics 

for the tunnel and access conditions must be provided, 

vii. Appropriate temporary facilities must be available in good 

operational conditions in the tunnel; such as lighting, water, 

compressed air, discharge lines, ventilation, and etc.
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Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım 
AŞ’den (ATAŞ) yapılan açıklamaya 
göre, Avrasya tüneli, ABD’de 1874 

yılından beri yayımlanan dergi tarafından 
dünya çapında en iyi projelerin belirlenmesi 
amacıyla düzenlenen etkinlikte ödül aldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü (AYGM) tarafından Kazlıçeşme-
Göztepe hattında Yap-İşlet-Devret (YİD) 
modeliyle ihale edilen Avrasya Tüneli, bu 

Yöneticisi (CEO) Seok Jae Seo ve ATAŞ 
Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Proje için layık 
görülen ödülü ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Başar Arıoğlu aldı. Arıoğlu, törende yaptığı 
konuşmada, Avrasya Tüneli’nin hem Türkiye 
hem de dünya mühendisliği açısından bir 
gurur kaynağı olduğunu belirterek, dünyanın 
ilgisini çeken bir projeyi İstanbul’da hayata 
geçirdiklerini bildirdi.

Arıoğlu, tüneli, çok karmaşık ve sismik 
aktivitesi yüksek bir jeolojik yapıda, 106 
metre derinliklere inerek, 13,7 metre 
çapında yaptıklarını kaydederek, bu tünel 
projesini uzun ömürlü ve güvenli kılarak 
inşa etmeyi başarmanın dünyanın ilgisini 
çektiğini aktardı.

Projenin başarıyla hizmete girmesinin, 
bugüne kadar cesaret edilmemiş birçok 
proje için cesaret vereceğini bildiren Arıoğlu, 
“Daha derine, daha büyük çapla, daha uzağa 
doğru yeni bir tünelcilik akımı başlatacaktır. 
Bu nedenlerle Avrasya Tüneli’ni tünelcilikte 
yeni bir çağ başlatan proje olarak nitelemiş 
bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açılışının 20 Aralık’ta yapılması beklenen 
Avrasya Tüneli, daha önce de uluslararası 
ödüllere layık görülmüştü. 

sene tünel ve köprüler kategorisinde dünya 
çapında yılın en projesi seçildi.

New York’ta düzenlenen ödül törenine 
projenin yatırımcıları Yapı Merkezi ve SK 
E&C yetkililerinin yanı sıra projeye katkıda 
bulunan ve alanında lider uluslararası teknik 
danışmanlar katıldı.

Törende Yapı Merkezi Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, ATAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ATAŞ Üst 

AvrAsyA Tüneli’ne ABD’Den “DünyAnın en iyi 
Tünel Projesi” ÖDülü

Global Best Projects are awarded in 20 categories by International 
Construction Industry Magazine Engineering News Record (widely 
known as ENR) that provides news, analysis, data and opinion for the 
construction industry worldwide. The judges of competition looked 
at projects in many markets and examined safety performance, 
innovations, challenges, and design and construction quality - with a 
special emphasis on the diversity of global project teams and their 
collaboration. They also considered how the project benefits the local 
community and/or the construction industry and Eurasia Tunnel Project 
is awarded as the Global Best Tunnel Project of 2016 in tunnel/bridge 
category. 

Eurasia TunnEl ProjEcT is awardEd as ThE Global 
bEsT TunnEl ProjEcT

Kaynak: www.trthaber.com
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İ zmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ilçesinin 
ulaşım sorununu kökten çözecek metro 
projesi için kolları sıvadı. Fizibilite 

çalışmaları son aşamaya gelen Üçyol-Buca 
Metro hattı 11 istasyondan oluşacak. Mevcut 
hatlardan bağımsız olarak yapılacak Buca 
Metrosu, teknolojinin en son sistemleri ile 
donatılacak ve tren setleri “sürücüsüz” olarak 
hizmet verecek.

Tramvay, banliyö ve metro projeleriyle raylı 
sistem yatırımlarını üç koldan sürdüren İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, metroyu Buca’ya en kısa 
sürede ulaştırmak için de yoğun bir çalışma 
yürütüyor. “Ulaşım Ana Planı” kapsamında 
bulunan “Üçyol İstasyonu-Buca Tınaztepe 
Kampusu-Buca Koop. metro hattı” için geçtiğimiz 
yıl uygulama projesine başlayan Büyükşehir, bu 
çalışmada önemli aşama kaydetti. Yolcular için 
Üçyol İstasyonu bilet holü katından bağlantılı 
olacak yeni hat, mevcut hatlardan bağımsız 
çalışacak. Bu sayede teknolojinin en son 
sistemleri Buca Metrosu’nda kullanılabilecek. 

İZBAN İstasyonu ile bağlantılı projelendirilecek 
Buca Metrosu, Üçyol İstasyonu ile başlayacak. 
Bu istasyonu takiben Zafertepe, Bozyaka, 
General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, 
Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Kredi 
Yurtlar Kurumu, Buca Koop. istasyonları 
sıralanacak ve Çamlıkule İstasyonu ile hat son 
bulacak.

 2017’de yapım ihalesine çıkılacak

Fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü’ne proje onayı için başvuruda 
bulunulacak. Başvuru ve onay süreçlerinden 
sonra 2017 yılı ortalarında projenin yapım 
ihalesine çıkılması planlanıyor. 

Bu hat üzerindeki tren setlerinin sürücüsüz 
olarak hizmet vermesi planlanıyor. 

12,5 kilometrelik hatta 11 istasyon

Bölgedeki sosyal hayatı etkilememesi için derin 
tünel olarak yapılması düşünülen 12,5 km’lik 
hat üzerinde 11 istasyon yer alacak. Şirinyer 

Buca’ya “SürücüSüz Metro” Geliyor

Izmir Metropolitan Municipality is working on the transportation problem 
in Buca district. They have decided to overcome this problem with a metro 
solution. Ucyol-Buca Metro Line will be 12.5 km in length and enclose 
11 stations. This line will be independent from other systems and will be 
designed as driverless.

Driverless Metro train for Buca
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Kaynak: www.ambergtechnologies.ch

Norveç tünelciliğinde ilk defa sismik 
tahmin sistemleri denendi. Norveç 
Karayolları İdaresi’ne  (Statens 

vegvesen)  göre, bu denemeler, sismik tahmin 
sistemlerinin sondaj ve karot çalışmalarında 
da işe yarayıp yaramadığını doğrulayacak.

Sismik yansıma sonuçlarına göre kayacın 
kalitesi hakkında 3D bir fotoğraf elde ediliyor. 
İncelenme sonucu elde edilen sonuçlar da 
kazı sırasında karşılaşılacak jeoloji hakkında 
bilgi veriyor.

Sismik tahmin yöntemleri Avrupa’da sıklıkla 
kullanılmasına rağmen, Norveç tünelciliğinde 
daha önce hiç kullanılmamış. Eğer denemeler 
başarılı olursa, sismik araştırmalar Rogfast 
Tüneli projesinde oldukça fayda sağlayacak.

Norveç’te deniz altı tünellerin planlama 
aşamasında, sismik incelemeler sıklıkla 
kullanıldı. Fizibilite ve tünel güzergahı 
hakkında veriler derlendi. Yine de tünel 
yapımında sismik araştırmalar Norveç 
Tünelciliği için alışıla gelmedik bir durum 
olarak nitelendirilmektedir. Genellikle ön delgi 
ve karot yardımıyla bilgi toparlanıp,  jeolojiye 
karar verilir. Özellikle tahkimat  ve su gelirleri 
için çok önemli bilgiler sağlanabilmektedir. 

Ryfast Projesi’nin parçası olan Hundvåg 
Tüneli’nde bu yöntem test edildi. Ryfast 
Projesi’nde görevli bir jeolog olan Øyvind Riste, 
“Güney Avrupa’ya kıyasla, Norveç’te genelde 
kayaç yapısı daha sağlam olduğundan, bugüne 
kadar bu yöntemi kullanma gereksinimi 
hissetmedik. Yine de oldukça bilinen ve 
uygulanan bir yöntem. Ön delgi ve karot 
çalışmalarına ek olarak sismik tahminin de 
Norveç’te kullanılacağını düşünüyorum” 
yorumunda bulundu.

Dört hafta içinde sonuçlar onaylanacak

Teknolojiyi geliştiren İsviçreli şirket 
Amberg Technologies yetkilileri denemeleri 
gerçekleştirmek için Ryfast şantiyesini ziyaret 
ettiler. Patlatma için kayacın içine iki metrelik 
24 ayrı delik açıldı. Bu sayede, sismik inceleme 
yöntemi için sismik dalgalar oluşturulmakta 
ve aynanın önündeki kayacın yapısı ve 
kalitesi tahmin edilmektedir. Bu sistem ile 
kayaç özelliklerine bağlı olarak 150 metre 
uzaklığa kadar güvenilebilir sonuçlar elde 
edilebilmektedir.  Øyvind Riste; “Bu yöntemin 
sondaj işlerinin yerini tamamen alamayacağını 
hepimiz biliyoruz. Hata payları tam istenilen 
düzeyde değil ama teknoloji çok zaman 
kazandırıyor” yorumunda bulundu.

Dört hafta içinde sismik inceleme yöntemiyle 
elde edilen verilerin, daha önce test edilmiş 
ve jeolojik haritası çıkarılmış olan bölgede 
karşılaştırmalar yapılarak, doğruluğu ölçülecek.
Rogfast Tüneli 27 kilometre uzunluğuyla, 
dünyanın en uzun sualtı karayolu tüneli projesi 
olma özelliği taşıyor. Eğer test sonuçlar olumlu 
gelirse, sismik teknoloji Rogfast Projesi’nde 
kullanılabilir olacak. 

Bazı kayaç tipleri, diğerlerine göre daha çok 
kaya saplaması gerektirebilir. 

Ön delgi ve karot sistemi pahalı ve zaman 
alan bir çalışma olduğundan çok sık tercih 
edilmemektedir. Sismik tahmin yöntemi ise 
hem ucuz hem de beş saat gibi kısa bir 
sürede sonuç verdiği için oldukça önemli bir 
yöntemdir.

NORVEÇ ROGFAST SUALTI TÜNELİ

For the first time in Norwegian tunnelling, the use of seismic prediction 
is tested. According to the government agency for public roads – Statens 
vegvesen – the tests will verify if the seismic prediction could be a supplement 
to probe and core drilling.

Rogfast UndeRwateR tUnnel in noRway
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Günümüzde tüneller lazer yönlendirmeli makinalar ile her iki uçtan 
açılarak yapılıyor. Peki, tüneller antik Yunan çağında nasıl inşa 
ediliyordu?

Gotthard Base Tüneli Haziran ayında açıldı ve tam zamanlı olarak Aralık 
ayında işletmeye alınacak. Tünel sayesinde Zürih ile Milan şehirleri arasındaki 
seyahat süresi 1 saatten daha fazla kısaldı. İngiliz ve Fransız tünelcilerinin 
1990 yılının Aralık ayında İngiliz Kanalı altında buluşmaları ve tünellerin 
bir metreden daha az bir hata payı ile bağlanması modern tünelcilik 
faaliyetlerinin titizliğini ve oldukça büyüleyici olduğunu göstermiştir. Onların 
bu hünerlerine şükürler olsun ki Londra ile Brüksel arasındaki bir demiryolu 
seyahati iki saatten az sürmektedir.

Kanal Tüneli (Manş Tüneli) olağanüstü bir mühendislik harikasıydı. Her iki 
tünel ekibi iki ayrı noktadan kazıya başlamış ve bu sayede projenin süresi 
minimize edilmiştir. En önemli kriter ise açılan iki adet tünelin çok düşük 
hata değerleri ile tam ortada birleşmeleridir. Lazer yönlendirmeli modern 
tünel açma makinaları sayesinde bu çalışmalar mümkün olmaktadır.

Geometrik teoriler

Tünellerin her iki uçtan kazılması fikri yeni bir uygulama değildir. 2.500 
yıldan fazla bir süre önce 1 km uzunluğunda bir tünel Yunanistan’ın Samos 
Adası’nda inşa edilmişti. Su taşımak üzere tasarlanan bu tünelde ilk defa 
geometrik prensiplerde faydalanılmıştır. Mühendis Eupalinos tarafından 
tasarlanan ve Kastro Dağlı altında inşa edilen bu tünel Samos’un antik 
başkentine, bugünkü ismiyle Pythagoreio’ya hizmet vermiştir. Su kemeri; 
düşman olan tiran Polycrate’ın bulup yıkmasını engellemek için yeraltında 
tünel olarak düşünülmüştür. Tünel 1.000 yıldan fazla süre şehire hizmet 
vermiş, sonrasında terkedilerek kullanım dışı bırakılmış ve 1883 yılında 
yeniden keşfedilmiştir. Paralel çizgiler asla kesişmez kuralından yola çıkarak 
iki paralel tünelde kesişme oluyorsa pozisyon doğrultularında hata vardır 

diyebiliriz. Bu tarz bir hatayı önlemek için mühendis Eupalinos, iki uçtan 
kazıya başlanılan tünelin orta noktasında bir zig-zag tasarlamış ve bu sayede 
başlangıç noktaları hatalı dahi olsa tünellerin başarılı bir şekilde birleşmesini 
sağlamıştır. Elde edilen son bulgulara göre kazı o kadar kusursuzdu ki kazı 
ekibi düz bir şekilde çalışmalarına devam etmiş olsaydı bile daha uzun 
mesafede başarılı bir şekilde tünel birleşmesi gerçekleşebilirdi. Eupalinos 
aynı zamanda kazı hattının dikey olarak da aynı hizada olması gerektiğini iyi 
biliyordu. Bunu kontrol etmek için her iki tünelin açıklıkları arasında dağın 
çevresinden dolaşan sürekli çalışır halde oluk şeklinde bir suyolu tasarımı 
yaptı. Su ile doldurulduğu zaman bu tasarım her iki tünel ucunun aynı 
yükseklik değerinde olduğunu kanıtlıyordu. Sonuç olarak her iki uç yatay 
olarak aynı hizada konumlandırılmıştı.

Eupalinos’un kazı doğrultusunu nasıl saptayabildiğini kimse tam olarak 
bilmiyor. Birkaç üçgenleştirme metodu önerilmiş durumda. Tünelin iki 
ucu rasında kalacak şekilde dağın üst kısmında işaretler koyup, bunları 
bir çizgi ile birleştirmiş olabilir. Alternatif olarak asal doğrultularda kısa 
dilimler oluşturup kuzey-güney ile doğu-batı doğrultusundaki yer değiştirme 
değerlerini saptamış olabilir. Bu değerlere sahip olduktan sonra Pisagor 
Teoremi tünelin uzunluğunu verecekti. Aynı zamanda bu şekilde kazı yönünü 
de tahmin etmiş olabileceği düşünülüyor. Pisagor milattan önce 572 yılında 
Samos’ta doğdu. Bu düşüncelerden yola çıkılarak Pisagor’un bu projede bir 
rolü olduğu speküle ediliyor fakat buna dair hiçbir kanıt bulunulamamıştır.

Antik Yunanlılar’ın lazer yönlendirmeli tünel açma makinaları, manyetik 
pusulaları, topoğrafik haritaları veya ölçüm cihazları yoktu. Tünel milattan 
önce 6. yüzyılda inşa edilmiş olup, geometrinin temel yasalarının Öklid 
tarafından şekillendirilmesinden 200 yıl önce tamamlanmıştır.

Antik zamanlarda gerçekleştirilen en başarılı mühendislik uygulamalarından 
biri olan bu çalışma matematiğin gücünü ortaya koymaktadır. 

TÜNELLERİN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASI

That’s Maths: Laser-guided machines are today used to drill 
tunnels from both ends, but how did the ancient Greeks do 
it? Boring tunnels from both ends is nothing new. More than 
2,500 years ago, a tunnel of more than a kilometre in length 
was constructed on the island of Samos in Greece. It was 
designed to serve as an aqueduct and was the first tunnel to 
make use of geometric principles.

The FascinaTing World oF Boring 
Tunnels

Kaynak: www.irishtimes.com
              www.thatsmaths.com
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Türkiye’nin sayılı yeraltı metal 
madenlerinden biri olan Çayeli 
Bakır İşletmeleri, Rize Valisi Erdoğan 

Bektaş’ı ağırladı. Bektaş, 600 metre 
derinlikteki yeraltı operasyonlarını yerinde 
inceledi. Ziyaret sırasında kamu hizmetlerine 
verdiği destekler için Vali Bektaş tarafından 
Çayeli Bakır İşletmeleri’ne plaket verildi.

Türkiye’nin önde gelen yeraltı metal 
madenlerinden Çayeli Bakır İşletmeleri 
(ÇBİ),  Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ı sahasında 
ağırladı. ÇBİ Genel Müdürü IanAnderson, Vali 
Bektaş’a ziyaret için teşekkür ederek günün 
anısına bir madenci bareti takdim etti.

üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen 
Bektaş, daha sonra yaşam odaları olarak 
bilinen sığınma istasyonları hakkında bilgi 
aldı.

ÇAYELİ BAKIR’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Vali Bektaş’ı Çayeli Bakır İşletmeleri’nde 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını 
belirten ÇBİ Genel Müdürü Iain Anderson, 
“Bugün Çayeli Bakır İşletmeleri olarak Sayın 
Valimizi sahamızda görmekten büyük onur 
duyduk. İlimizde madenciliğin gelişmesini 
teşvik eden valimiz, biz madencileri 
cesaretlendiriyor. Kendilerine şükranlarımı 
arz ediyorum” dedi.

Ziyaret sırasında Vali Bektaş’a Çayeli 
Kaymakam vekili İhsan Selim Baydaş, Çayeli 
Belediye Başkanı Atilla Esmen, Madenli 
Belediye Başkanı Necip Yazıcı, İl Sağlık 
Müdürü Mustafa Tepe, Kamu Hastaneleri 
Genel Sekreteri Gökhan Demiral ve Çayeli 
Jandarma Komutanlığı Üsteğmen Görkem 
Işıklar eşlik etti. 

Rize Valisi Erdoğan Bektaş,Çayeli Bakır 
İşletmeleri’nin Çayeli’ndeki faaliyetlerinden 
memnun olduğunu belirterek, “Çayeli 
Bakır’dan memnunum, çünkü Madenli 
ve Çayeli belediyeleri ve halkımızın çok 
memnun olduğunu duyuyorum. Genel olarak 
herkesin duyduğu bu memnuniyet bizi de 
sevindiriyor” dedi.Çayeli Bakır İşletmeleri 
sahalarını iki saat süren yeraltı turuyla 
inceleyen Vali Bektaş, güvenli madencilik 
konusunda uygulamalı olarak bilgi aldı. 
Yeraltında madencilerle birlikte tulum 
eşliğinde horon oynayan Bektaş’a yeraltında 
Rize’nin yöresel tatlısı olan Pepeçura ikram 
edildi. Uzaktan kumandalı ekipmanların 

ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ RİZE VALİSİ’Nİ 
SAHADA AĞIRLADI

One of Turkey’s important mining companies welcomed mayor of Rize 
in its facilities. Bektas inspected the mine under 600 meters of the 
surface. Cayeli Copper is given a plaque for its public service succeses.

Cayeli Copper WelComes mayor of rize
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Kaynak: www.izmirmetro.com.tr

Izmir Metro is aiming to increase its vehicle capacity to 182. First 15 veichle out of 95 will be in Izmir at September. Technical 
crew from China arrived to Izmir for delivery, testing and operational basics.

Final Countdown in izmir metro line

İZMİR METROSU’NDA GERİ SAYIM BAŞLADI

İzmir Metrosu’nun araç sayısını 182’ye 
çıkaracak 95 yeni aracın ilk 15 adedinin, 
Eylül ayı içerisinde İzmir’de olması 

beklenirken, araçların teslim, test ve işletmeye 
alınması konularıyla ilgili olarak yapılacak 
çalışmalara katkı sağlamak üzere, imalatçı 
firmadan 15 kişilik Çin teknik ekibi İzmir’e 
geldi.

 CRRC Tanghsan firması ekibi, metro araçlarının 
gemiden indirilmesi, birleştirilerek set haline 
getirilmesi, statik ve dinamik kontrollerinin 
yapılarak devreye alınması ile geçici kabul 
öncesi saha testlerinin gerçekleştirilmesine 
ilişkin çalışmalarda İzmir Metro A.Ş. kadrosuna 
destek verecek. Yeni metro araçlarından önce 
İzmir’e gelen Çinli teknik ekip, önce teknik 
emniyet kurallarıyla ilgili eğitim almaya 
başladı,  araçlar gelmeye devam ettikçe, 
imalatçı firmanın İzmir’de görevlendireceği 
ekip sayısı 30’a ulaşacak.   

CRRC metro araçlarından ilk etapta 10’u 
önümüzdeki günlerde, ilk bölümün kalan 5 
aracı ise ay sonuna kadar İzmir’de olacak. 
Böylece Eylül ayı içinde İzmir’e ulaşan 

araç sayısı 15’i bulacak; Kasım 2016’da 40, 
Mart 2017’de ise 40 adet daha testler için 
İzmir’e gelecek ve böylelikle 95 araçlık set 
tamamlanacak. 
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Soil mechanics and geotechnical engineering society 
is organizing the soil mechanics and geotechnical 
engineering national congress every two years. Next 
congress is going to be in Erzurum Ataturk University 
between 13 and 14 October 2016.

16th Soil MechanicS and 
Geotechnical enGineerinG 
national conGreSS 

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği tarafından 
geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen Zemin Mekaniği 
ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Kongresi’nin 16.sını bu 

yıl Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü üstlendi. 16. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 
Ulusal Kongresi 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi’nde yapılacak.

16. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Kongresi, 
yurt içinde ve yurt dışında bu alanda çalışan araştırmacıları ve 
uygulamacıları bir araya getirerek karşılaşılan geoteknik mühendisliği 
sorunlarını ve bunların çözüm yöntemlerini tartışarak bilime ve 

araştırmaya katkıda bulunmayı, ülkemizdeki geoteknik mühendisliğini 
daha ileri noktalara taşımayı amaçlamaktadır. Kongrede, araştırmaya 
ve uygulamaya yönelik konferans ve bildiriler sunulacak ve tartışılacak. 
Kongre süresince sektör temsilcileri tarafından kurulan stantlar 
vasıtası ile de uygulama ve araştırma bakımından güncel olanak ve 
ekipmanlar katılımcılara tanıtılmaya çalışılacak.

Kongrenin ikinci günü (14 Ekim 2016), Prof.Dr. Kutay Özaydın, 
Prof.Dr. Kemal Önder Çetin ve Prof.Dr. Selçuk Toprak’ın panelist 
olarak yer alacağı “Deprem Bölgelerinde Geoteknik araştırma ve 
Uygulamalar” başlıklı panel Prof.Dr. Atilla Ansal moderatörlüğünde 
gerçekleştirilecek. 

16. ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ 
ULUSAL KONGRESİ

 An Ottoman-era tunnel which was used as an art gallery until 
recently will be reopened for vehicle use on Istanbul’s Asian 
district to relieve the city’s notorious traffic congestion. The 
Beylerbeyi Tunnel near the eponymous Ottoman palace built in 
the 19th century has been closed to traffic since the 1970s. 

BeylerBeyi Palace tunnel reoPenS 
to the PuBlic

Tünelin yeniden hizmete açılmasıyla birlikte trafik dolayısıyla 
1,5 saati bulan Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy hattı sahil 
yolculuğunun 15 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

Üsküdar-Beylerbeyi hattındaki sahil trafiğindeki 40 yıllık soruna 
çözüm geliyor. Üsküdar Belediyesi, 1970’li yıllardan bu yana trafiğe 
kapalı olan Beylerbeyi Sarayı Tüneli’ni yeniden ulaşıma açıyor. Tünelin 
yeniden hizmete açılmasıyla birlikte trafik dolayısıyla 1,5 saati bulan 
Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy hattı sahil yolculuğunun 15 dakikaya 

düşmesi hedefleniyor. 2,90 metre yüksekliğindeki tünelin ulaşıma 
yeniden açılması sırasında yapılan çalışmalarda orijinal doku korundu. 
Beylerbeyi Sarayı’ndaki Set Bahçeleri’nin altından geçen tünelin, 1970’li 
yıllardan önceki işlevi yeniden canlandırılıyor. Tünel, 1970’li yıllara 
kadar kıyı yolunun işlevini sürdürmesini sağlarken, aynı zamanda 
yüksek duvarların ötesi ile Beylerbeyi Sarayı’ndaki set bahçelerin 
bağlantısını da kurmaktaydı. 1970’li yıllarda ulaşıma kapatılan tünel, 
bu tarihten sonra müze ve sergi salonu olarak kullanılmıştı.

Sultan II. Mahmud tarafından 1829–1832 yılları arasında yaptırılan 
Beylerbeyi Sarayı Tüneli, 1970’li yıllara kadar Üsküdar’ı Beylerbeyi 
semtine bağlayan bir karayolu olarak kullanılmıştı. 

BEyLERBEyİ SARAyı TÜNELİ TRAfİĞE AçıLıyOR

Kaynak: www.sabah.com.tr
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Israel’s Istanbul Consulate Shai Cohen said that, they are 
looking for Turkish partners for metro line construction 
which started in Israel. Cohen also pointed out that this 
metro line will be Israel’s first and added, “In Tel Aviv we are 
aiming to construct 7 different metro lines, and only one of 
them is under construction now. We are planing to finish it 
in 2019 and looking for Turkish operating partners”.

Israel Is lookIng For a TurkIsh 
Company For meTro lIne 
ConsTruCTIon

İ srail’in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, ülkelerinde yapımına 
başladıkları metro için Türk ortak aradıklarını söyledi.
Cohen ve beraberindeki heyet İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem 

Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ticari 
yönden de olumlu etkileri olacağını aktaran Cohen, bir sonraki İzmir 
Enternasyonel Fuarı’na geniş çaplı bir katılım gerçekleştireceklerini 
belirtti.

İsrail’de ilk kez metro inşasına başlandığını anlatan Cohen, “Tel 
Aviv’de metro inşasına başladık, 7 farklı metro hattı yapmayı 
planlıyoruz. Şu an bir tanesi yapım aşmasında. 2019 yılında ilkinin 
hizmete girmesini planlıyoruz bunun operasyonu için Türk ortak 
arıyoruz. Gerekmesi durumunda İsrail’deki şirketin başı da İzmir’e 
gelerek görüşme yapabilir.” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesini bir süre önce ziyaret ettiğini dile 
getiren Cohen, bu üniversiteyle akademik yönden ilişkilere 
başlamak istediklerini ve bu kapsamda Demirtaş’ın desteğine 
ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

İTO Başkanı Demirtaş ise ilgili projeler konusunda gerekli 
görüşmeleri yapacaklarını söyledi.

İzmir’in İsrail’de tanıtılmasını isteyen Demirtaş, “Biz bir kaç 
kez İsrail’e gittik ama sizin ticari heyetleriniz buraya gelmedi, 
onların buraya gelmesi noktasında bir organizasyon gerçekleştirin. 
İsrail’deki turizm acentalarını Tel Aviv’de bir araya getirin biz de 
gelip onlara İzmir’i tanıtalım. Seneye İsrail’den İzmir’e en az 100 
bin turist bekliyoruz.” diye konuştu. 

İsraİl Metro YapıMı İçİn türk FİrMası arıYor

Kaynak: www.star.com.tr

Kaynak: www.haberturk.com

In the next 5 years in East and Southeast parts of 
Anatolia 4800 kilometers long highway projects will 
be completed. These projects include 28 tunnels and 
2 bridges. 8.3 billions lira will be invested for these 
projects.

8.3 BIllIons InvesTmenT In road, Tunnel 
and BrIdge ConsTruCTIon

Doğu ve Güneydoğu yatırım hamlesi kapsamında, önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde 4.800 kilometre karayolu projesi tamamlanacak, bunlar 
arasında 28 tünel ve 2 köprü de yer alacak.

Doğu ve Güneydoğu Yatırım ve Destek Hamlesi çerçevesinde bölgedeki 
illerde özel sektör fabrika binaları kamu tarafından inşa edilecek. Fabrikalar, 

belirli bir süre için özel firmalara uygun koşullarda kiralanacak. Her yıl 8 
ilde 80 fabrika kurulacak. 10 yılda 800 fabrika kurulması öngörülüyor.

2016-2021 yılları arasında 4.800 km karayolu projesi tamamlanacak. 
Bunlar arasında 28 tünel ve 2 köprü bulunuyor. Bunun için 8,3 milyar 
TL yatırım yapılacak. 10,4 milyar TL’ye 881 kilometre demiryolu projeleri 
tamamlanacak. 296 milyon TL harcanarak Van, Kahramanmaraş, Gaziantep 
ve Muş’taki havaalanlarının terminal binaları tamamlanacak. 452 yerleşim 
yeri GSM kapsamına alınacak. 

Yol tünel ve köprü YapıMına 8,3 MİlYar 
YatırıM Yapılacak
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Santiago, beş milyon bireyin veya başka 
bir deyişle Şili nüfusunun üçte birinin 
yaşadığı bir şehirdir. 60’lı yıllardan 

beri Systra tarafından geliştirilen 110 km 
uzunluğundaki raylı sistem hattı Santiagolular 
için günlük yaşamın bir parçası olarak 
adlandırılabilir. Yakın zamanda Systra’nın 
tecrübesiyle iki yeni metro hattının inşasına 
başlanacak ve daha konforlu seyahatler 
yapabilecekler.

Systra ve Santiago Metrosu: Uzun süreli bir 
ortaklık

1968 yılında BCEOM-Sofretu-CADE 
firmalarından oluşan Franco-Chilean 
konsorsiyumu Santiago ulaşım sistemleri 
için uluslararası bir ihale kazandı. Sofretu 
sonrasında Systra olarak profesyonel 
yaşamına devam etti ve Şili’nin başkentinde 

ve sürücüsüz metro teknolojisi ve peron ayırıcı 
kapılar ile birlikte inşa edilecektir. 

Hat 6’nın 2017 yılında ve Hat 3’ün ise 2018 
yılında hizmete alınması planlanıyor. Bunlarla 
birlikte Santiago Metro Ağı’nın  7. Hattının da 
2025 yılı itibarı ile hizmete alınması planlanıyor. 

Otomasyon teknolojisi

Hat 3 ve 6 üzerine yapılan yatırımlara ek olarak 
Systra, Hat 1 için iletişim bazlı tren kontrol 
sisteminin yenilenmesi için danışmanlık 
vermektedir. Artan yolcu taleplerine cevap 
olarak Santiago Metrosu’nun sinyalizasyon 
ve sürüş sistemlerinde iyileştirmeler yapmış 
ve sefer aralığı değerini 120 saniyeden 90 
saniyeye indirmiştir. 2010 yılında onaylanan 
bu sistem 7 Temmuz 2016 tarihinde kullanıma 
alınmıştır.  

metro ağının oluşmasında oldukça büyük 
rol oynadı. Fransız ekipler ilk metro hattının 
tasarım işlerini yürütürken, Şilili ekipler ise 
Fransa’da işletim sistemleri ve araçların 
kullanımı hakkında eğitimler aldılar. 

Santiago Metrosu’nda Hat 1, 1975 yılında, Hat 
2, 1978 yılında, Hat 5, 1997 yılında ve Hat 4 
ise 2005 yılında hizmete girdi. An itibaren 
metro ağında 108 istasyon ve 110 km hat yer 
alıyor. Toplamda Systra, Santiago Metro Ağı’nın 
mühendislik işlerinin %75’ini yürütmüş ve 
halen çalışmalarını sürdürmektedir. 

İki yeni metro hattı 

Systra; 2012 yılından itibaren iki yeni hat 
olan Hat 3 ve 6’nın mühendislik işlerinden 
sorumludur. Toplamda 37,3 km uzunluğunda 
olacak hatlar 28 istasyonlu olarak tasarlandı 

SANTIAGO METROSU İLE SYSTRA ARASINDAKİ  
40 YILLIK İŞBİRLİĞİ 

Santiago is home to some five million people, or one-third of the population of Chile. For them, the metro 
system is a part of everyday life, thanks to a 110 km network developed since the 1960s by SYSTRA. And soon, 
two new lines built using SYSTRA’s expertise will make travelling even easier for them.

Forty years oF Collaboration between the santiago Metro and systra
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Autodesk, sektör gereksinimlerine özel 
geliştirilen ve en temel Autodesk 
yazılımlarını içeren geniş ürün 

yelpazesine daha esnek ve daha kolay erişimle 
abone olabilmenin yeni yolunu Sektörel 
Çözüm Paketleri olarak duyurdu.

Autodesk’in Türkiye’deki tek Yetkili Dağıtıcısı 
Penta Teknoloji’nin gerçekleştirdiği basın 
toplantısında, Penta Satış ve Pazarlama 
Müdürü Arda Serim “Deneyimli ve yetkin 
ekibimizle Autodesk’in güncel teknoloji ve 
çözümlerinin profesyonellere doğru şekilde 
sunulması ve verimli şekilde kullanılması için 
çalışıyoruz” dedi. 

Penta Pazarlama ve Satış Destek Müdürü 
Abdullah Doğan ve Pazarlama Yöneticisi 
Didem Akyol aboneliğin ve dijitalleşmenin 
bilişim dünyasında geldiği noktaya işaret 
ederek şu açıklamayı yaptılar: “Autodesk 
artık tamamen abonelik iş modeline geçti. İş 

pazarlamaya kadar tüm süreci adreslemeye 
yardımcı olan araçları kullanmaktan geçiyor. 
Bu anlamda Autodesk’in sektörel çözüm 
paketleri, bulut temelli hizmetleri ve mobil 
teknoloji çözümleri kesintisiz bir çalışma 
imkanı sağlayarak en üst seviyede verim elde 
etmeyi ve süreç boyunca ekiplerin aynı dili 
konuşmasını garanti altına alıyor” dedi. 

Sektörel çözüm paketleri aşağıdaki 3 farklı 
sektöre özel olarak piyasaya sürüldü.

Mimari, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi 
– Yapı tasarımı, altyapı ve inşaat için gerekli 
BIM araçları tek bir sette. Çözüm paketinin 
içindeki başlıca ürünler: Revit, AutoCAD and 
AutoCAD Civil 3D. 

Ürün Tasarımı Çözüm Paketi – Ürün ve fabrika 
tasarımı için gerekli tasarım ve mühendislik 
araçları tek bir sette. Çözüm paketinin 
içindeki başlıca ürünler: Inventor Professional, 
AutoCAD, Navisworks Manage, Fusion 360 gibi 
bulut tabanlı tasarım araçları.

Medya ve Eğlence Çözüm Paketi – Medya & 
Eğlence içeriği oluşturmaya yönelik kapsamlı 
yaratıcı araçlar tek bir sette. Görsel efekt 
ve oyun geliştirme profesyonelleri için 3B 
animasyon araçları bir arada. Çözüm paketinin 
içindeki başlıca ürünler: Maya, 3ds Max. 

ortaklarımız işletmelerinin gereksinimlerine 
en uygun ve en esnek seçeneklerle Autodesk 
ürünlerine abone olabilir, basitleştirilmiş 
yazılım araçları ve geliştirilmiş kullanıcı 
yönetim deneyimiyle yazılım hakkında 
düşünmeye gerek kalmadan, tasarım ve 
üretime odaklanabilir. Abonelerimizin de 
beklentisi yazılımlara ulaşmada kendilerine 
daha fazla değer, esneklik ve kolaylık 
sunulması. Penta’da ise tüm iş süreçlerinde 
müşteri deneyimini mükemmelleştirmek 
ve operasyonel verimliliği artırmak için 
dijitalleşmeden faydalanıyoruz. Operasyonel 
kusursuzluk sayesinde hem tedarikçilerimiz 
hem de bayilerimizle olan iş birliğimizi 
güçlendiriyoruz.”

Mimari Sektör İş Geliştirme Yöneticisi Kıvılcım 
Tezan Ocak ve Üretim Sektörü İş Geliştirme 
Yöneticisi Selim Ertuğ Tuğran ise “Üretim ve 
mimari alanında yeni döneme ayak uydurmanın 
yolu fikirden tasarıma ve hatta satış – 

AUTODESK SEKTÖREL ÇÖZÜM PAKETLERİ 

Autodesk develops software for sector needs, and informed its user 
with a new way which helps them to easily subscribe and use 
software programs.

Autodesk sectorAl solutions
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Raylı sistem teknolojileri lideri 
Bombardier Transportation, Almanya 
Berlin’de düzenlenecek InnoTrans 

2016 Ulaşım Teknolojileri Uluslararası 
Fuarı’nın önde gelen katılımcısı olarak yerini 
alıyor. 20-23 Eylül 2016 tarihleri arasında 
fuar ziyaretçileri, Bombardier’in tüm ürün ve 
hizmet yelpazesini yakından inceleme şansına 
sahip olacak. Bu yıl Bombardier, portföyünde 
bulunan tüm çözümlerin dünya genelindeki 
şehirlerin karşı karşıya kaldıkları mobilite 
sorunlarına nasıl yanıt verdiğini ortaya koyan, 
etkileyici bir sanal teknoloji ile ürünlerini 
tanıtacak. 

Bombardier, BOMBARDIER MOVIA Maxx 
metro platformunu ilk kez Innotrans Fuarı’nda 
sergileyecek. Dünyanın dört bir yanındaki 
hızla büyüyen şehirler için tasarlanan yüksek 
kapasiteli MOVIA Maxx metro, işletimcilerin 
farklı ihtiyaçlarına kolayca adapte edilebilen, 
modüler ve esnek tek çözüme dayalı maksimum 
değerleri sunuyor. Günümüzde, bir metro 
projesinin mali olarak karşılanabilirliği, her 
zamankinden daha önemli bir ön koşul olarak 
görülüyor. Bu nedenle  MOVIA Maxx metro 
platformu, yolcu kapasitesi, enerji tüketimi, 
güvenilirlik ve ulaşılabilirlik anlamında en 
ideal maliyetleri sunmak üzere tasarlanıyor. 

Bombardier, aynı zamanda TALENT bölgesel 
tren gamının bir sonraki neslini temsil eden 
BOMBARDIERTALENT 3 trenini de fuarda 
sunacak. Önceki modellerin başarıları üzerine 
inşa edilen TALENT 3 platformu, enerji etkinliği 
ve gelişmiş bakım kolaylığı ile işletim esnekliği 
sağlıyor. TALENT 3, Avrupa çapında ideal bir 
tren olarak ön plana çıkıyor. Avrupa tren 
kontrol (ETCS) sistemi donanımıyla, Avrupa’nın 
çeşitli raylı sistemlerinde kullanılma özelliğine 
sahip. TSI ve EN standardizasyon sistemlerine 
uygunluğu, Avrupa genelinde kullanılabilecek 
olmasının kanıtı. TALENT 3, BOMBARDIER 
PRIMOVE lityum-iyon batarya sisteminin, 
elektrikli çoklu TALENT trenleri ile ilk kez 
kullanılmasını da sağlıyor.  

Bombardier Transportation’ın Başkanı Laurent 
Troger, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: 
“InnoTrans Fuarı’nı müşterilerimizle iletişimde 
olmak ve onların ihtiyaçlarını daha iyi 
anlayabilmek için bir fırsat olarak görüyoruz. 
Bugün, dünya genelindeki ülkeler ve hükümetler 
benzer sorunlarla karşı karşıya: kentleşme, 
kirlilik, dijitalleşme, nüfus ve özellikle 
gelişmekte olan piyasalardaki artış. Raylı 
sistemler, şimdiden bu sorunların çözümünde 
kilit rol oynuyor ve daha fazlası da gerekli. 
Bombardier Transportation olarak mobilitenin 
geleceğini müşterilerimizle bir arada inşa 
etmek, temel ilkemiz” diye belirtiyor. 

BOMBARDIER SON TEKNOLOJİLERİNİ INNOTRANS 
2016’DA SUNUYOR

Railways technology leader 
Bombardier Transportation 
will be the most expected 
exhibitor in InnoTrans 2016, 
International Trade Fair for 
Transport Technology in 
Berlin/Germany. All visitors 
can inspect the technology 
offered by Bombardier 
between 20 and 23 
September.

BomBardier’s Latest 
technoLogy in 
innotrans 2016

ŞİRKET HABERLERİ-BOMBARDİER SON TEKNOLOJİLERİN.indd   101 07.11.2016   17:15:14



102 Şirket Haberleri – Company News

Eylül - Ekim 2016 .  www.tunelder.org.tr

Dünyanın en iyi operatörünü belirlemek 
için Volvo İş Makinaları tarafından 
her yıl düzenlenen Operators 

Club’ın Türkiye ayağı büyük bir coşkuyla 
tamamlandı. Takdire şayan bir performansla 
finalist olmaya hak kazanan İbrahim Uzun 
ve Burak Annaç için gözler bu kez Fransa’da 
düzenlenecek büyük finalde.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 
14 ülkede 12 binden fazla üyesi bulunan 
Operators Club (Operatörler Kulübü), ikinci 
kez Türkiye’deki operatörlerle bir araya geldi. 
Her yıl birçok ülkede düzenlenen ve yalnızca 
profesyonel operatörlerin katılımına açık 
olan yarışma, Türkiye’de ASCENDUM Makina 
distribütörlüğündeki Volvo İş Makinaları 
tarafından 3 şehirdeki 4 farklı noktada 

lokasyonda gerçekleştirilen etkinliklerde 
operatörlerimizle bir araya geldik. 
Yarışmalarda Volvo’nun kompakt ekskavatörü 
EC55C ile yarışan adaylardan en kısa sürede 
hedefe ulaşanlar dereceye girdi” dedi. 
Operatörlerin EC55C’nin yanında yarışma 
alanında yer alan EC18D ve ECR88Plus 
araçlarını görme fırsatı bulduğunu da 
belirten Özkan, yarışmaya katılamayanların 
ise Facebook üzerinden yapılan canlı 
yayınla yarışı izleyebildiği ve binlerce kişiye 
ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Yarışın her geçen 
yıl daha iyi ve heyecanlı bir duruma geldiğini 
belirten Özkan, Türkiye’deki etaplarda en iyi 
olmak için ter döken tüm adayları tebrik 
ederken, Fransa’da ülkelerini temsil etmeye 
hazırlanan finalistlere şimdiden başarılar 
diledi.

Dünyanın en iyi operatörü olmak için 
yarışırken, ülkelerini temsil etme gururu da 
yaşayacak olan İbrahim Uzun ve Burak Annaç, 
Fransa’daki büyük final için hazırlıklarını 
sürdürüyor. Finalde Fransa’ya gitme hakkı 
kazanan finalistlerin tüm konaklama ve 
ulaşım masrafları ise ASCENDUM Makina 
tarafından karşılanacak. 

gerçekleştirildi. 13 Ağustos-4 Eylül arasında 
düzenlenen etkinliklere operatörlerin katılım 
ve ilgisi yoğun oldu. Heyecanın hiç dinmediği 
ve kıyasıya rekabete sahne olan yarışlarda 
en iyi dereceyi yapan İbrahim Uzun ve 
Burak Annaç, ülkenin en iyi operatörleri 
olduklarını kanıtlayarak Fransa’daki büyük 
finale adlarını yazdırdı. Zorlu yarışta 14 
ülkenin kazananlarıyla karşı karşıya gelecek 
olan operatörler, bu kez ise dünyanın en iyisi 
olmak için yarışacak.

Operators Club’ın Türkiye ayağı hakkında 
bilgi veren ASCENDUM Makina Pazarlama 
ve Satış Destek Müdürü Serhan Özkan, “’4 
haftalık bir zaman dilimi içerisinde her hafta 
Türkiye’nin 3 farklı şehrinde birçok farklı 

OPERATORS CLUB’TA BÜYÜK FİNAL HEYECANI

Operators Club hosted by Volvo Construction Equipment, Turkey stage 
is finished. This event determines the World’s best operator. Ibrahim 
Uzun and Burak Annac will participate in the grand finale in France.

Grand Finale excitement at OperatOrs club
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Y    ılın ilk yarısında Terratec dünya 
çapında yedi adet tünel açma 
makinası siparişi aldı. 

Türkiye

İki yıl önce Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı için teslimi yapılan pasa basınçlı 
Terratec tünel açma makinasının başarılı 
performansının ardından, Şenbay-Kolin-
Kanyon ortak girişimi Dudullu-Bostancı 
Metro Hattı için iki adet daha pasa basınçlı 
TBM siparişi verdi. Üretimi yapılan makinalar 
bir önceki ile oldukça benzer olup 6,56 

metre çapında pasa basınçlı TBM üretimini 
gerçekleştirecek. Yüklenici Tata-Gülermak 
ortak girişimi makinaların tedariği için Terratec 
firmasını seçmiştir. Bu kararın verilmesindeki 
önemli nokta ise Terratec TBM’lerinin daha 
önce Hindistan’da elde ettiği başarılar ve 
Gülermak firmasının Terratec ile daha önce 
yürüttüğü başarılı projeler olarak gösterilebilir. 
Üretimi yapılan TBM’ler klasik pasa basınçlı 
tünel açma makinaları olup, Delhi Metro 
CC-34 kesitinde kullanılan makinaların 
bir benzeridir. Makinaların çalışmalarının 
tamamlanası için 2017 yılının başı belirlendi. 

Bu sayılan projelerin dışında önümüzdeki 
aylar içerisinde tamamlanacak birkaç TBM 
projesi daha bulunuyor. Ayrıca firmanın diğer 
üretim hatlarında da (kuyu açma makinaları, 
mikrotünel TBM’leri ve konveyörler) üretimler 
yer alıyor. Terratec 2017 yılı boyunca oldukça 
yoğun çalışacak. Sahada çalışan bütün 
TBM’ler işverenlerin bütün isteklerini yerine 
getirmekte ve bu sayede Avustralya’lı 
üretici daha fazla yüklenici tarafından tercih 
edilmektedir. 

metre çapına sahip ve İstanbul’un karmaşık 
jeolojisinde kazı yapabilecek şekilde 
tasarlandı. TBM’ler halen üretim aşamasında 
olup, fabrika testleri 2016 yılının son 
çeyreğinde tamamlanacak. 

Tayland

Bangkok Büyükşehir Belediyesi servis 
ağını genişletmekte olduğundan kablo ve 
su tünellerine ağırlık vermiştir. Bu tünellerin 
kazısında kullanılmak üzere Terratec, yüklenici 
Nawarat Patanakarn PCL adına Phra Khanong 
Kablo Tüneli Projesi’nde kullanılmak üzere 
3,20 metre çapında bir pasa basınçlı TBM 
üretimini tamamladı. Makina ise Eylül ayının 
sonunda teslim edildi. Ek olarak, Sino-Thai 
İnşaat ve Mühendislik firması adına Nong 
Bon, drenaj projesi için iki adet 5,70 metre 
çapında pasa basınçlı tünel açma makinası 
üretilmektedir. Bu iki makina ise 2017 yılının 
ilk çeyreğinde teslim edilecek. 

Hindistan

Hindistan’da gerçekleşecek olan Lucknow 
Metro Hattı Projesi için Terratec iki adet 6,52 

TerraTec Oldukça YOğun çalışıYOr 

In the first half of the year, 
Terratec has secured orders 
for the supply of seven 
Tunnel Boring Machines 
around the globe.

TerraTec SecureS 
Very BuSy
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İnşaat ve el aletleri sektörünün global 
jenerik markası Hilti, 2016 yılı başından 
bu yana sektörle buluşturduğu inovatif 

ürünleriyle adından söz ettiriyor. Sektörün 
ihtiyaç duyduğu kaliteyi ve yenilikleri Ar-Ge 
temelli çalışmalarıyla karşılayan Hilti, 2016 
yılı sonunda pazara 30 yeni ürün sunmuş 
olmayı hedefliyor. 

Ar-Ge temelli kaliteli ürünleriyle inşaat 
sektörüne yüksek katma değer sağlayan 
Hilti, 2016 yılını 30 yeni ürünü piyasayla 
buluşturarak kapatmayı hedefliyor. 
Hedeflerini adım adım gerçekleştiren ve 
2016 yılı başından bu yana pazara inovasyon 
sağlayan birçok yeni ürün sunan Hilti, akülü 
sistemlerden direkt tespit sistemlerine, 
delici-kırıcı aletlerden dübel sistemlerine, 
elmaslı delme kesme sistemlerinden 
barutlu ve gazlı çivi çakma sistemlerine, 
kesme, taşlama, vidalama ve lazerli ölçme 

Hem Ödüllü Hem Dünyada Bir İlk Hilti BX 3

Hilti’nin yine 2016 yılında sektörle 
buluşturduğu, betona ve çeliğe çivi 
çakabilen dünyanın ilk sadece batarya ile 
çalışan Çivi Çakma Makinası Hilti BX 3-IF, 
dolu tuğla, beton ve çelikte güvenilir, sürekli 
olarak yüksek performansta ve yüksek tespit 
kalitesinde kullanım sağlıyor. İlklerinin yanı 
sıra Red Dot 2016 ve iF Product Design 
2016 ödüllerine de layık görülen Hilti BX 
3-IF Akülü Çivi Çakma Makinası, akünün 
tek şarjıyla 600 çiviye kadar çakma olanağı 
ve saniyede 1 çivi çakabilen son derece 
verimli tespit hızına sahip olmasıyla inşaat 
profesyonellerinin tercihi oluyor.

Hilti ve Hilti Türkiye Hakkında

Bundan tam 75 sene önce 1941 yılında, 
dünyanın en küçük ülkelerinden biri 
olan yaklaşık 35 bin nüfuslu Lihtenştayn 
Prensliği’nde doğup, bugün 23 bin 385 
çalışanı ile global jenerik marka haline 
gelen Hilti, 6 kıtada 120’den fazla ülkede 
faaliyet gösteriyor. 2015 yılı cirosu 4,4 
milyar İsviçre Frangı (yaklaşık 12,9 milyar 
TL*) olarak gerçekleşen Hilti, 1982 yılından 
itibaren 34 yıldır Türkiye’de. Hilti Türkiye, 
son yıllarda göstermiş olduğu gelişimle 
2011 yılı başından bu yana 10 ülkenin 
(Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Moğolistan, Kırgızistan, Ermenistan, 
Gürcistan, Tacikistan, Moldova ve Kuzey Irak) 
bağlı olduğu bir bölgesel üs konumunda. 
2015 yılında yüzde 31 büyüme gösteren 
Hilti Türkiye, başarısını bilgi, birikim ve 
inovasyon ile sürdürülebilir değer yaratan 
bir marka olmaya borçlu. Merkez ofisi 
İstanbul’da bulunan Hilti Türkiye, 250’ye 
yakın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. 
Ekonomiye yarattığı katma değer dışında 
İnsan Kaynakları alanında çalışmalarıyla da 
öne çıkan Hilti Türkiye, Great Place to Work 
Enstitüsü tarafından belirlenen, “Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri 2016” listesinde 4. sırada 
yer aldı. 2015 yılında aynı ödül kategorisinde 
3. sırada yer alan Hilti Türkiye, Yaşam Boyu 
Öğrenme alanında Özel Ödül’e de layık 
görülmüştü. 

*Merkez Bankası’nın 30 Aralık 2015’te ilan 
ettiği döviz kurundan hesaplanmıştır. 

www.hilti.com.tr

sistemlerinden, pasif yangın durdurucu 
ürünlere kadar çeşitli portföylerde kaliteli 
ürünleriyle sektörde fark yaratmaya devam 
ediyor. 

Sınıfının En Hızlısı Hilti TE 3

Darbeli ve darbesiz delimin yanı sıra kırım 
özelliğine de sahip olan ve 2016 yılına 
damga vuran Hilti’nin yeni ürünü Hilti TE 
3 Delici Kırıcı, inşaat profesyonellerinden 
tesisatçılara, mobilya ustalarından son 
kullanıcılara kadar delim ve kırım yapması 
gereken herkesin rahatlıkla kullanabileceği 
bir ürün olarak dikkat çekiyor. Kendi 
sınıfındaki ürünlerden yaklaşık yüzde 
20 daha hızlı performans ve daha uzun 
süre dayanıklılık göstermesiyle farkını 
ortaya koyan Hilti TE 3 Delici Kırıcı, zorlu 
koşullar ve ağır uygulamalarda bile üstün 
performans ve dayanıklılık sunuyor.

HİLTİ PAZARA 30 YENİ ÜRÜN SUNACAK 

Everyone is talking about construction and handtools producer Hilti 
and its innovative products. Hilti determined the needs of sector and 
with the help of its R&D department aim to offer 30 new products by 
the end of 2016.

Hilti RepResent 30 new pRoducts 
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Tünel ve yeraltı madenciliğinde kullanılan betonun karıştırılması, 
nakliyesi ve püskürtülmesi ile ilgili çözümler sunan Putzmeister, 
püskürtme beton ekipmanlarının nasıl kullanıldığı hakkında eğitim 

verebilecek yeni 3 boyutlu simülatörler hazırlıyor. Bu kurs, Putzmeister’in 
SPM 500 Wetkret ekipmanı baz alınarak eğitim yapmakta olup, hem 
tecrübeli kişiler hem de operatör adayları için tasarlanmış durumdadır. 
Bilmeyenler öğrenmesi sağlanırken, hali hazırda öğrenilmiş yanlış 
ve eski bilgi ve davranışları da düzeltmeyi hedefliyor. Kurs içeriği ve 
teknolojinin geliştirilmesinde, tünel ve madencilik sektörünün eğitim 
teknolojisinde lider olan İsveçli Edvirt firmasıyla beraber çalışıldı.

SPM 500 Wetkret dikey en fazla 17 m yüksekliğe ulaşabildiğinden, 
dünya çapında sayısız projede kullanılmaktadır. 3B operatör 
simülasyonunda kullanılan araçlar aynı zamanda uzaktan erişim de 
sağlamaktadır.  Operatörler için güvenli çalışma ortamı sağlamak 
amacıyla, püskürtme betonun hatasız uygulanması çok önemlidir. 
Yanlış kullanım sonucu makineye hasar verme ihtimali de azaltılırken, 
gerekenden fazla beton kullanımı da önlenmiş olur. Buna bağlı olarak, 
proje sürelerindeki gecikmeler en alt seviyeye indirilebilir.

Dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden Volvo Kamyon ve 
Türkiye İş Makinaları sektörünün lider kuruluşlarından Temsa İş 
Makinaları, tüm Türkiye’yi kapsayan stratejik iş birliği çerçevesinde 

distribütörlük anlaşması imzaladı. Sabancı Center’de yapılan özel törende 

3B simülasyon eğitimleri özellikle askeri ve havacılıkta önemli yer 
tutmaktadır. Simülasyon ile gerçek hayata yakın bir ortam sağlarken, 
öğrenme sürecinde gereksiz madde kullanımı ve çevre kirliliğinin de 
önüne geçilebiliyor. Sahada öğrenme sürecine bağlı olarak kullanılan 
püskürtme betonun maliyeti de bu durumda engellenmiş oluyor. 
Edvirt’in sağladığı verilere göre, işinde uzman bir operatör %20 oranında 
daha az beton kullanarak aynı işi yapabiliyor. Toplamda 40 saat sürecek 
olan kurs, beton püskürtmenin hem teorik hem de pratik kısmını 
kapsıyor. Bu sürede güvenli iş ortamı dahilinde, kaya kütlesi yüzeyinin 
yıkanması, farklı tünel ve maden ortamlarında püskürtme uygulamaları, 
geri dökülme oranının azaltılması eğitimin konuları arasında bulunuyor.
Kursun ileri seviye devamında ise  kesit dışı kazıları doldurmak, çelik 
hasır ve kafesler üzerine püskürtme, çok katlı püskürtmelerde betonun 
oturması, şev stabilitesi gibi alanlarda daha da derinleşmektedir. 

Kursu başarılı ile tamamlayan katılımcı, Putmeister SPM 500 Wetkret 
Operatör Sertifikası ile birlikte uluslararası tanınan ESCOT™ (Edvirt® 
Püskürtme Beton Operatör Eğitimi) sertifikasını da almaya hak 
kazanmaktadır. 

PutzmeIster Yeni Püskürtme Beton oPeratörlük 
kursu için HazIrladIğI 3B simülatörünü tanIttI

VolVo kamYon Ve temsa iş makinalarI stratejik 
iş Birliği anlaşmasI imzaladI

Putzmeister, which offers fully integrated solutions 
for the spraying, transport and mixing of concrete 
in tunnels and underground mining, is launching 
a new 3D simulator-based training course for wet-
mix shotcrete equipment operators.

Temsa Construction Equipments will be the 
distributor for the trucks manufactured by World’s 
leading company Volvo for the Turkish Market.

PuTzMEisTEr unVEils nEW 3D 
siMulaTor-BasED shoTCrETE 
oPEraTor CoursE

a sTraTEgiC CooPEraTion BETWEEn 
VolVo TruCks anD TEMsa 
ConsTruCTion EquiPMEnT

Temsa İş Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Sanayi 
Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu ve Genel Müdür Cevdet Alemdar ile 
Volvo Kamyon adına Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom 
Jörning tarafından distribütörlük anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşma 
çerçevesinde geniş kamyon ve çekici ürün yelpazesi ve teknoloji liderliği 
ile tüm dünyada sektörünün güvenilir markası olan Volvo Kamyon’un 
Türkiye’deki tek temsilcisi Temsa İş Makinaları olacak. Anlaşmanın, 
Rekabet Kurumu onayını takiben yürülüğe girmesi ön görülüyor. 
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ITA COSUF Genel Sekreteri Ben Van Den 
Horn; “Yeraltı uygulamalarında işletim ve 
iş güvenliği komitesinin ilk aktivitesinden 

itibaren, bizim için ilk düşünce toplu taşıma 
sistemlerindeki güvenlik önlemleridir. Bu 
bağlamda, düzenli olarak dünyanın her bir 
yanından profesyonellerin bir araya geldiği 
en son gelişmelerin tartışıldığı toplantılar 
ve etkinlikler düzenlemekteyiz” sözlerini 
dile getirdi.

ITA COSUF organizasyonunun ilk amacı 
her zaman düzenlediği etkinliklerde en 
yeni gelişmeleri göz önünde tutmaktır. 
İleri seviye profesyonel konuşmacılar 

olup, katılımcılar için oldukça önemli bir 
nokta olacaktır. Çalıştay sadece üyelere 
özel olduğu için, katılmak isteyen bireylerin 
ITA COSUF üyesi olması gerekmekte. Fakat 
üye olmak isteyen misafirler de her zaman 
katılımlarını gerçekleştirebilmekteler. 

Daha önce 2011 yılında Amsterdam’da 
gerçekleştirilen çalıştayda yeraltı toplu 
taşımacılığı ana konu olarak belirlenmişti. 
Var olan ve yeni metro hatlarındaki 
entegre güvenlik sistemleri, istasyonların 
genişletilmesi çalışmaları, yeni otoyol 
tünelleri ve otobüs platformları çalıştayda 
değinilen konular arasındaydı. 

Bu düzenli toplantılar sayesinde yeraltı 
toplu taşıma birlikleri güvenli uygulamalar 
üzerine bilgi paylaşımı imkanı bulmaktadır. 
ITA COSUF her sene iki adet toplantı veya 
çalıştay düzenlemekte. Bu çalıştaylar 
süresince metro sistemleri ve raylı sistem 
tünelleri güvenlik uygulamaları hakkında 
sunumlar yapılmaktadır.  

vaka analizleri ile başarılı bir şekilde 
tamamlanmış veya devam eden uygulamar 
hakkında yaptıkları çalışmaları tartışırlar. 
En son gerçekleştirilen tünel güvenlik 
forumu ise Mart 2016 tarihinde 50’den 
fazla katılımcının yer aldığı Rotterdam’da 
gerçekleştirilmiştir. 

Toplu taşıma sistemlerinde yoğunlaşma 

Bir sonraki çalıştay ise 25-26 Ekim 2016 
tarihlerinde Helsinki’de düzenlenecek ve 
çalışma grubu toplantıları, genel kurul ve 
ITA COSUF 2016 ödül töreni programda yer 
alacak. Çalıştayın ana başlığı ise Helsinki yol 
ve tünel işletim sistemleri olarak belirlenmiş 

ITA COSUF: GÜVENLİ ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ

“Since the first activities of the Committee on Operational Safety of 
Underground Facilities, safety and security of public transportation systems are 
counted among the core tasks”, explains Ben van den Horn, Secretary General.

ITA COSUF: SOlUTIOnS FOr SAFer PUblIC TrAnSPOrT
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U luslararası Kaya Mekaniği Derneği 
(ISRM) adına Türk Kaya Mekaniği 
Derneği bütün uluslararası camiayı 

Kapadokya’da bir araya getirdi. “Kaya 
Mekaniği ve Kaya Mühendisliği: Geçmişten 
Geleceğe” başlıklı Uluslararası EUROCK 
2016 Sempozyumu Nevşehir’in Ürgüp 
ilçesindeki Perissia Otel’de 29-31 Ağustos 
2016 tarihleri arasında başarıyla düzenlendi. 
Sempozyum sayesinde bilimsel ve teknik bir 
paylaşım platformu oluşturuldu. Türk Kaya 
Mekaniği Derneği’nin ilk defa düzenlediği 

kaya mekaniği alanı tüm ayrıntılarıyla ele 
alındı. 

Ülkemizde kaya mekaniği ve kaya 
mühendisliği konusunda yakın zamanda 
hem bilimsel ve teknik düzeyde hem de 
baraj, karayolu, tünel, maden ocağı vb, 
uygulama alanlarında önemli atılımlar 
gerçekleştirilmektedir. Sayısı giderek artan 
bu yeni ve anlamlı projeler, sadece ülkemiz 
için değil aynı zamanda uluslararası düzeyde 
de ses getirici örnekler oluşturmaktadır. 
Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği (ISRM)’nin 
desteğinde her yıl Avrupa kıtasının farklı 
bir ülkesinde Avrupa Kaya Mekaniği 
Sempozyumları (EUROCK) düzenlenmektedir. 
Bu kapsamda, ülkemizin yukarıda belirtilen 
potansiyeli dikkate alınarak, EUROCK 2016’nın 
ev sahipliği için ISRM tarafından Türkiye 
seçilmiş olup, düzenleme sorumluluğu 
ISRM üyesi olan Türk Ulusal Kaya Mekaniği 
Derneği (TUKMD)’ne verilmişti. 

EUROCK Sempozyumu’nun başlıca amacı, 
kaya mekaniği ve kaya mühendisliğinin 
değişik alanlarında çalışan araştırmacı 
ve uygulamacıların bilgi birikimlerini ve 
deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak, 
gerçekleştirdikleri uygulamaları anlatmak ve 
yeni fikirler oluşturmak üzere aynı ortamda 
bir araya getirmek olarak belirlenmişti.  
 
Sempozyum, teoriden mühendislik 
uygulamalarına kadar kaya mekaniği ve kaya 
mühendisliğinin tüm kavramlarını içerirken, 

2016 ISRM ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
“EUROCK 2016” BAŞARIYLA DÜZENLENDİ

On behalf of the International Society for Rock Mechanics (ISRM), 
International Symposium “EUROCK 2016” was successfully held 
between 29 and 31 August 2016 in Cappadocia, Turkey. The theme of 
the symposium was “Rock Mechanics & Rock Engineering: From the 
Past to the Future”.

The 2016 ISRM InTeRnaTIonal SyMpoSIuM “euRoCK 2016”
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On behalf of Karadeniz Technical University Mining Engineering Department welcomes you to the International 
Black Sea Mining and Tunneling Symposium (IBSMTS 2016) to be held in Trabzon, TURKEY, 2-4 November 2016. 
The mission of IBSMTS 2016 is to facilitate a rich attendee experience by providing a forum for presenting 
technical papers on state-of-the-art mining, ore processing and tunneling related topics, exhibiting the latest 
areas of research, future perspectives and exchange of knowledge and networking with peers and experts. 

InternatIonal Black Sea MInIng and tunnelIng SyMpoSIuM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 
2-4 Kasım 2016 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek olan 
Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik Sempozyumu’ 

düzenleyecek.

 Sempozyumun nihai amacı, yüksek seviyeli katılımcıyı 
sağlamak ve bununla birlikte madencilik,  cevher hazırlama 
ve tünelcilik alanındaki en son gelişmeleri içeren bildirilerin 
sunumu ile bu alanlarda çalışan insanların bilgi paylaşımını ve 
tanışmalarınısağlamaktır. Sempozyum genel olarak dört ana konu 
üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlar;

 Yeraltı madenleri ve tünellerde stabilite, 

 Maden/endüstriyel atık yönetimi, 

 Tünelcilik filozofisi,

 Metalik kayaçların çıkarılması olarak adlandırılabilir. 

Bunlara bağlı olarak, mekanize kazı, CO2 ayırımı, şev stabilitesi 
ve patlatmaya bağlı stabilite sorunları yan başlıklar olarak 
belirlenebilir. Bildiriler ise bireylerin refah seviyesinin yükseltilmesi, 
yaşam koşullarının evrimi, çevresel sorunlar, yeraltı kullanımının 
madencilik dışında kullanılması ve bu kullanımları madencilik 
çözümleri ile sağlanması ve var olan metodolojileri gerçek boyutlu 
problemlere uygulamak üzerine geliştirilebilir. 

IBSMTS 2016 süresine birincil öncelik maden mühendisliğinin 
gelecekteki uygulamalarına yeni bir pencere açmak. Sempozyum 
dili İngilizce ve Türkçe olarak belirlendi. Ayrıca sempozyum 
süresince ek olarak, kısa kurs çalışmaları tecrübeli araştırmacılar 
ve öncül şirketler tarafından katılımcılara verilecek. 2 Kasım 
tarihinde yer alacak olan kısa kursta Dr. Nick Barton, Prof. Dr. Turgay 
Onargan ve Prof. Dr. C. Okay Aksoy konuşmalarını yapacaklar. 

Tünelcilik kısa kursuna paralel olarak cevher hazırlamada iletişim, 

kontrol ve modelleme kursu üç ana parça olarak Metso, MPES 
ve DAMA mühendislik şirketleri tarafından verilecektir. Biz kısa 
kursları verecek olan bireylere değerli bilgi ve birikimlerini 
bizler ile paylaştıkları için oldukça minnettarız. Sempozyumun 
düzenleneceği şehir olan Trabzon ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 
derin tarihi, mükemmel doğası ve aktif madencilik ve tünelcilik 
çalışmalarının yer aldığı bir yerdir. 

Sümela Manastırı, Ayasofya Müzesi, Karaca Mağarası (Gümüşhane) 
ve Uzungöl şehrin sahip olduğu turist yerlerinden bazıları. Ek 
olarak, katılımcılar ziyaret süresince Trabzon’un eğlenceli, canlı ve 
neşeli yaşamında yer alma imkanı bulacaklar. 

ULUSLARARASI KARADENİZ MADENCİLİK VE 
TÜNELCİLİK SEMPOZYUMU 
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ITA TÜNELCİLİK ÖDÜLLERİ 2016
10-11 Kasım 2016 tarihlerinde Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) 
tünelcilik ödül törenini ikinci sefer düzenleyecek. Bu uluslararası 

ödül töreni yeraltı uygulamalarında yer alan dünya çapında yapılan 
başarılı çalışmaları ve inovatif ürünleri ödüllendiriyor. 2015 yılında 
düzenlenen ilk ödül töreninin başarılı geçmesinin ardından bu sene 
aday katılımı oldukça yüksek olmuştur. Toplamda 9 kategoride 25 
ülkeden 98 çalışma, inovatif ürün ve kişilerin yer aldığı bu törende ITA 
Başkanı Tarcisio Celestino önderliğinde 17 deneyimli jüri yer alıyor. 
Geçen hafta tamamlanan ön değerlendirme sonucuna göre, 33 adet 
finalist belirlendi. Kazananların kararı ise ikinci aşamada verilecek.

Yılın En Büyük Projesi Ödülü (500 Milyon Avro’dan Yüksek Bütçeli)

 Central – Wan Chai Bypass and Island Eastern Corridor Link – 
Causeway Bay Typhoon Shelter Section, Çin

 KLANG Valley Mass Rapid Transit (KVMRT), Tunnelling Works, 
Mazlezya

 Singapur Power Cross-Island Cable Tunnel Project, Singapur

 The New Guanjiao Tunnel on Qinghai-Tibet Railway, Çin

Yılın Tünelcilik Projesi (50 ile 500 Milyon Avro Bütçeli)

 Downtown Line Stage 3 Contract 937 Construction of Fort Canning 
Station and Tunnels in Singapore, Singapur

 Urban Rail Transit Line 9 Tunnel and Underground Engineering in 
Shenzhen City, Çin

 Venda Nova III Repowering Project, Portekiz

Yılın Olağanüstü Projesi (50 Milyon Avro’dan Küçük Bütçeli)

 Chongqing Hongqihegou metro station, Çin

 The Stigberg garage, İsveç

 Tunnel for Xinzhuang Station-Jimingsi Station of Nanjing Metro 
Line 3, Çin

Yılın Yenileme-Revizyon Projesi 

 ECOMINT/Tectoproof CA - Rive de Gier Tunnel, Fransa

 ION Orchard Link - Upgrading of Underground Link between 
Orchard MRT and Tang Plaza, Singapur

 Vauxhall Station Upgrade Project, İngiltere

Yılın Teknik İnovasyon Ödülü

 Otomatik Denetim Aracı, Singapur Kuzey Güney, Doğu Batı Kablo 
Tüneli, Singapur

 Kumlu zeminlerde Hibrid EPB teknolojisi ile geniş çaplı TBM 
tünelciliği, Brezilya

 Sandvik geoSURE – araç üstüne monteli gerçek zamanlı kaya kütlesi 
analiz sistemi, Finlandiya

 Püskürtülebilir su geçirimsiz membranlı püskürtme beton kaplaması, 
Norveç

 Eğimde çalışabilen ekskavatör, İngiltere

Yılın Çevrsel İnisiyatifi Ödülü

 Stendafjellet taş ocağı ve yeraltı atık imha tesisi, Norveç

 Emscher Projesi -Doğaya dönüş, Almanya

 Yeraltı atık depolama konsepti, Boliden Odda, Norveç

Yılın Güvenlik İnisiyatifi Ödülü

 ABSIS (Aktivite Bazlı Güvenlik Geliştirme Sistemi), Singapur

 TunnelSAFE Çok yönlü kurtarma odası aracı, Avustralya

 Toplam Güvenlik Yönetimi Taslağı, Singapur

Yeraltı Açıklıklarının İnovatif Kullanımı

 Jurong Kaya Mağarası, Singapur

 Stendafjellet taş ocağı ve yeraltı atık imha tesisi, Norveç

 Yeraltı atık depolama konsepti, Boliden Odda, Norveç

Yılın Genç Tünelcisi Ödülü

 Derek Eng, Malezya

 Jiang Chao, Çin

 Marlísio Oliveira Cecílio Junior, Brezilya

 Mehdi Bakhshi, ABD

 Oh Jinnie, Singapur

 Senthilnath G T, Singapur 

ITA TÜNELCİLİK ÖDÜLLERİ 2016

On November 10th and 11th 2016, the International 
Tunnelling and Underground Space Association is 
presenting the second edition of its ITA Tunnelling Awards. 
This international competition recognizes and rewards the 
most ground-breaking achievements and innovations in 
underground infrastructure worldwide. Following a very 
successful 2015 edition, participation has been highly 
competitive this year, with 98 entries from 25 countries 
competing for awards in nine categories..

THE ITA TunnEllIng AwArds 2016
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DEPREM BÖLGELERİNDE İNŞA EDİLECEK 
BETONARME SIĞ TÜNELLERİN FARKLI 
ALGORİTMALARLA OPTİMUM TASARIMI

H.T. ÖzTürk

Karadeniz TeKniK ÜniversiTesi, MÜhendisliK FaKÜlTesi, 
inşaaT MÜhendisliği BölÜMÜ, TraBzon

a. durMuş

Karadeniz TeKniK ÜniversiTesi, MÜhendisliK FaKÜlTesi, 
inşaaT MÜhendisliği BölÜMÜ, TraBzon

Optimum Design Of ReinfORceD cOncRete shallOw 
tunnels in eaRthquake ZOnes using VaRiOus 
algORithms 

ÖzET
Bu bildirinin temel amacı, aç-kapa yöntemiyle inşa edilen 
dikdörtgen enkesitli betonarme sığ tünellerin minimum 
maliyetle tasarımlarını Yapay Arı Koloni Algoritması ve Genetik 
Algoritmayla gerçekleştirmektir. Bu amaçla dikdörtgen kesitli 
betonarme sığ tünellerin tasarımı için amaç fonksiyonu, 
tasarım değişkenleri ve sınırlayıcılara ilişkin matematiksel 
ifadeler oluşturulmuştur. Bu ifadeler kullanılmak suretiyle 
örnek olarak Yapay Arı Koloni Algoritması ve Genetik 
Algoritmayla Trabzon Kalekapısı Altgeçit Tünelinin minimum 
maliyetli tasarımı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulguların 
tartışılmasıyla varılan sonuçlar, tüneli geleneksel yöntemlerle 
tasarlayıp inşa eden şirketin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.

aBsTraCT
the main purpose of this proceeding is to perform 

optimum cost design of cut and cover RC shallow tunnels 

using Artificial Bee Colony and Genetic Algorithms. 

For this purpose, mathematical expressions of objective 

function, design variables and constraints for the design 

of cut and cover RC shallow tunnels are determined. With 

this expressions, optimum cost design of the Trabzon 

Kalekapısı junction underpass tunnel is carried out. The 

results obtained are compared with the results obtained 

from traditional design.

1 GİRİŞ

özel mühendislik yapılarından biri olan tünellerin başta ulaşım 
olmak üzere; savunma, sığınma, depolama gibi birçok amaçla 
inşa edildiği bilinmektedir. Günümüzde şehirlerin büyümesi, yol 
standartlarının iyileştirilmesi, savunma ve sığınak ihtiyaçlarının 
giderek artması, arazinin engebeli ve/veya değerli oluşu gibi 
nedenlerle bu yapıların inşasına çok daha fazla gereksinim 
duyulmaktadır.

Bunlardan ulaşım ve sıvı iletim amaçlı sığ tüneller genellikle aç-kapa 
yöntemiyle betonarme olarak inşa edilmektedir. Betonarme 
yapıların geleneksel tasarımı, tasarımın gereksinimlerinin 
matematiksel işlemlerle sağlamaya çalışıldığı bir süreçtir.  Bu 
süreçte tasarım koşulların sağlanmaması durumunda elemanların 
boyutları ve/veya donatı miktarları yürürlükteki yönetmelikler 
dikkate alınarak mühendislik önsezisine göre değiştirilmekte ve 
böylece yeni bir çözüm gerçekleştirilmektedir. Bu çözüme uygun 
bir sonuç elde edilinceye kadar devam edilmektedir. Tasarımı, bir 
amaç fonksiyonu ve belirli sınırlayıcılara göre yapan optimum 
tasarım süreci ise geleneksel tasarıma göre üstün bir seçenek 
olduğu bilinmektedir.

Teknik literatürde yapıların optimum tasarımında kullanılan 
çeşitli yöntemler bulunmaktadır. dijital bilgisayarların 
optimizasyonda kullanıldığı ilk çalışmalardan biri olan haug Jr ve 
Kirmser (1967) çalışmalarında izostatik kirişlere Genelleştirilmiş 
newton algoritmasını uygulamışlardır.  diğer taraftan betonarme 
kirişlerin optimum tasarımında Chakrabarty (1992) geometrik 
Programlamayı, lin ve Frangopol (1996) doğrusal olmayan 
Programlamayı, Coello vd. (1997) ile Govindaraj ve ramasamy 
(2005) Genetik algoritmayı, Fedghouche ve Tiliouine (2012) 
indirgenmiş gradyan adıyla anılan bir algoritmayı, öztürk vd. 
(2012) ise Yapay arı Koloni algoritmasını kullanmışlardır. 

öte yandan betonarme kolonların (zielinskiI vd., 1995; Govindaraj 
ve ramasamy, 2007; akın ve saka, 2010; öztürk ve durmuş, 
2013), istinat duvarlarının (sarıbaş ve erbatur,1996; Ceranic 
vd.,2001;Babu ve Basha, 2008; akın ve saka,2010; Kaveh ve 
abadi, 2011; Pei ve Xia,2012), kemirici ortamlardaki betonarme 
kesitlerin (Biondini ve Frangopol,2009), öndöküm betonarme 
köprülerin (Marti ve Gonzalez-vidosa,2010), dikdörtgen kesitli 
betonarme menfezlerin (Perea vd.,2008) ve kesitleri dairesel 
kemer şeklinde olan betonarme menfezlerin (Carbonell vd.,2011) 
optimum tasarımları çeşitli algoritmalarla gerçekleştirilmiştir. 
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Birçok araştırmacı da betonarme çerçevelerin optimum tasarımını 
yapmıştır. Bu tasarımlarda; doğrudan arama algoritması (Choi 
ve Kwak,1990; Kwak ve Kim,2008), Isıl işlem algoritması 
(Balling ve Yao,1997), armoni arama algoritması (akın,2010) 
ve Genetik algoritma (rajeev ve Krishnamoorthy,1998; Camp 
vd.,2003; lee ve ahn,2003; Kwak ve Kim,2009) gibi algoritmalar 
kullanılmıştır.

Bu çalışmanın temel amacı da, aç-kapa yöntemiyle inşa edilen 
dikdörtgen enkesitli betonarme tünellerin minimum maliyetle 
tasarımlarını Yapay arı Koloni algoritması ve Genetik algoritma 
kullanarak gerçekleştirmektir.

YapaY aRı kolonİ alGoRİtması ve Genetİk alGoRİtma

Yapay Arı Koloni Algoritması

Yapay arı Koloni algoritması adıyla anılan optimizasyon 
algoritması arıların gerçek nektar arama davranışlarından 
esinlenerek Karaboğa (2005) tarafından geliştirilmiştir. Bu 
algoritma; nektar kaynakları, görevli ve görevi belirsiz arılar 
olmak üzere üç temel birleşenden oluşmaktadır. optimizasyon 
probleminde, nektar kaynakları olası çözümlere karşılık 
gelmektedir.

Yapay arı Koloni algoritmasının ilk aşamasında başlangıç nektar 
kaynakları rastgele olarak üretilmektedir. Bu üretim işlemi; 
x_min^j ve x_max^j sırasıyla j. tasarım değişkeninin alt ve üst 
sınırlarını, d tasarım değişkeni sayısını, sn nektar kaynağı 
sayısını göstermek ve i=1…sn, j=1…d olmak üzere:

bağıntısıyla ifade edilmektedir.

Üretilen çözümlerin değerlendirilmesi için uygunluk değeri; fi 
bireyin amaç fonksiyonu (maliyet) değerini göstermek üzere:

bağıntısıyla belirlenmektedir. ikinci aşamada görevli arılar seçtikleri 
nektar kaynağı civarında yeni bir kaynak belirleyerek bu kaynağı 
bir Mr denetim parametresine göre tercih edebilmektedir. Bu işlem 
rj [0,1] aralığında düzgün dağılımlı rastgele bir sayıyı ve Mr [0,1] 
aralığında değer alan bir denetim parametresini göstermek üzere: 

bağıntısıyla gerçekleştirilmektedir. Görevli arılar araştırmalarını 
tamamladıktan sonra kovana dönerek buldukları kaynaklarla 
ilgili bilgiyi gözcü arılara aktarmaktadırlar. Gözcü arılar da bu 
bilgiden faydalanarak, bir olasılık değeri yardımıyla, bir kaynak 
seçmektedir. Bu olasılık değeri; ihlalj j. nektar kaynağının 
sınırlayıcı ihlal değerini göstermek üzere,

bağıntılarının biriyle hesaplanmaktadır. son aşama olan kaşif 
arı aşamasında ise gelişemeyen çözümlerin yerine farklılık 
sağlanması amacıyla nesle yeni çözümler katılmaktadır. Bu 
amaçla gelişemeyen çözümün, diğer bir deyişle tükenmiş 
kaynağın arısı kaşif arıya dönüştürülerek rastgele bir kaynak 
seçilmek suretiyle bu çözüm değerlendirilmektedir. Bu aşamada 
algoritmanın denetim parametrelerinden ikisi olan sPP ve 
lIMIT’den yararlanılmaktadır.  

Burada sınırlayıcı işleme yöntemi olarak Karaboğa ve akay (2011) 
tarafından Yapay arı Koloni algoritmasına uyarlanan, deb’in 
(2000) sınırlayıcı işleme yönteminin kullanıldığını belirtmek 
uygun olmaktadır.

2.2 Genetik Algoritma

Genetik algoritma John holland tarafından geliştirilmiş teknik 
literatürde sıkça kullanılan bir optimizasyon algoritması olduğu 
bilinmektedir (Goldberg,1989). Bu çalışmada uygulanan Genetik 
algoritmada, uyarlanabilen bir ceza fonksiyonu yöntemi 
kullanılmıştır (Toğan ve daloğlu,2006). Bu yönteme göre; n 
sınırlayıcı sayısını, g(i) i. sınırlayıcının ihlal miktarını (i=1,…,n), gmin, 
gort ve gmax sırasıyla nesildeki en küçük, ortalama ve en büyük 
ihlal değerini göstermek üzere, ceza katsayısı:

şeklinde hesaplanmaktadır. f(x) amaç fonksiyonunu göstermek 
üzere, bu katsayı kullanılarak cezalandırılmış amaç fonksiyonu, 

olarak elde edilmektedir. Bir bireyin uygunluk derecesi 
Φmax(x) ve Φmin(x) sırasıyla nesildeki en büyük ve en küçük 
cezalandırılmış amaç fonksiyonu değerini göstermek üzere, 
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Şekil 1. Tünelin boyut ve beton sınıfına ilişkin tasarım değişkenleri

Şekil 2. Asal ve ek donatı değişkenleri

Şekil 3. Kesme donatısı değişkenleri

bağıntısıyla, bir bireyin uygunluk değeri ise, fort nesildeki 
bireylerin ortalama uygunluk derecesini göstermek üzere, 
bağıntısıyla belirlenmektedir.

Bunlara ilaveten kullanılan çaprazlama ve mutasyon işlemleri 
de kendilerini uyarlayabilmektedir. Bu yönteme göre; f’ herhangi 
bir bireyin uygunluk değerini, fmin, fort ve fmax sırasıyla bir 
nesildeki en küçük, ortalama ve en büyük uygunluk değerini ve 
fm çaprazlanan bireylerden uygunluğu küçük olanın değerini 
göstermek üzere, çaprazlama (pc) ve mutasyon (pm) olasılık 
değerleri;

şeklinde belirlenmektedir.

3 OPTİMUM TASARIM PROBLEMİNİN MATEMATİKSEL İFADESİ

3.1 Amaç Fonksiyonu

Bu çalışmada amaç fonksiyonu, beton, çelik, kalıp, iskele, kazı ve 

dolgu maliyetlerini ve bunlara ilişkin işçilikleri dikkate alan birim 

uzunluktaki tünel için toplam maliyetin minimizasyonu olarak 

ifade edilmektedir. Bu amaç fonksiyonu (fmaliyet) matematiksel 

olarak; Cc beton, Cs çelik, Ck kalıp, Cis iskele, Ckz kazı ve Cdl 

dolgu maliyetleriyle bunlara ilişkin işçilik giderlerini göstermek 

üzere:

şeklinde ifade edilmektedir.

3.2 Tasarım Değişkenleri

Bu çalışmada tasarım değişkenleri; boyutlar, beton sınıfı ve 
donatıyla ilgililer olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Bu üç sınıfa 
ilişkin toplam değişken sayısı 28’dir. Tasarım değişkenlerinin 
ilk üç tanesi boyutlara ilişkin değişkenlerdir. Bunları; tünelin 
tavan, taban döşemelerinin kalınlıkları ve duvar kalınlıkları 
oluşturmaktadır. Bunları takip eden diğer üç değişken ise; 
tavan, taban döşemeleri ve duvarda kullanılan beton sınıflarına 
ilişkindir (şek. 1).

Boyutlara diğer bir deyişle kalınlıklara ilişkin değişkenler pratikte 
uygulanabilir kesitler olması bakımından 400mm-1500mm 
aralığında, 50mm’lik artımla oluşturulan tanım kümesinden 
değerler almaktadırlar. Beton sınıfıyla ilgili değişkenler ise, 
Türkiye’de üretilen beton sınıflarından (C20’den C50’ye kadar) 
oluşturulan tanım kümesinden seçilmektedir.

Kalan 22 tasarım değişkenin; 15 tanesi asal ve ek donatı çaplarına, 
2 tanesi kesme donatı çaplarına ve kalan 5 tanesi ise bu 
donatıların aralıklarına ilişkindir. Bunlardan asal ve ek donatıların 
değişken numaraları şekil 2’de, kesme donatılarınınkiler ise 
şekil 3’de verilmektedir.
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Şekil 4. Tünel için sonlu elemanlar modeli

asal donatı çaplarına ilişkin değişkenlerin tanım kümesi 12 
mm’den başlayarak 32mm’ye kadar 2mm’lik artımlarla, kesme 
donatısı çaplarına ilişkin değişkenlerin tanım kümesi ise 
8mm’den başlayarak 32mm’ye kadar 2mm’lik artımlarla elde 
edilen donatı çaplarından oluşmaktadır. asal donatı aralıklarına 
ilişkin tasarım değişkenlerinin tanım kümesinde 50, 75, 100, 
125, 150 ve 200mm’den oluşan aralıklar, kesme donatılarının 
tünelin boyuna doğrultusundaki aralıklarına ilişkin tasarım 
değişkenlerinin tanım kümesinde 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 
ve 300mm’den oluşan aralıklar, tünelin enine doğrultusundaki 
aralıklarına ilişkin tasarım değişkenlerinin tanım kümesinde 
ise 50, 100, 150 ve 200mm’den oluşan aralıklar bulunmaktadır. 
algoritma içerisinde pratikte uygulanabilir olması bakımından 
donatı aralıklarının uyumu da denetlenmektedir.

3.3 Yapısal Sınırlayıcılar

Yapısal sınırlayıcılar tünelin tasarımında yürürlükte bulunan 
yönetmeliklere göre sağlanması gereken koşullardır. Bunlardan 
ikisi minimum ve maksimum donatı oranlarıdır. Ts 500 
(2000)’deki minimum ve maksimum donatı oranları dikkate 
alınarak, bu koşulların sağlanıp sağlanmadığı,

sınırlayıcılarıyla denetlenmektedir. direnme momentlerinin 
yapısal çözümlemeden elde edilen tasarım momentlerini 
karşılayıp karşılamadığı, Md tasarım eğilme momenti ve Mr 
direnme momentini göstermek üzere:

sınırlayıcısıyla, tavan döşemesinin kullanım yükleri altında 
sehiminin, kullanılabilirlik sınır durumu bakımından, izin verilen 
sehimi (l/250) geçip geçmediği ise (eurocode-2, 2005), δd tavan 
döşemesinin orta noktasında hesaplanan tasarım sehimini, 
δmax izin verilen maksimum sehim değerini göstermek üzere:

sınırlayıcısıyla denetlenmektedir. 

Kesme dayanımının, yapısal çözümlemeden elde edilen tasarım 
kesme kuvvetinden büyük olup olmadığının belirlenmesinde 
ise; vd tasarım kesme kuvvetini ve vr kesitin kesme dayanımını 
göstermek üzere:

sınırlayıcısıyla denetlenmesi gerektiği gibi, yazarların kanısınca 
kesme donatısının tünel boyuna doğrultudaki aralığının, asal 
donatı aralıklarıyla uygunluğunun da denetlenmesi gerekmektedir 
(öztürk,2013). Bu durumda sınırlayıcı ihlalleri; sa asal donatı 
aralığını, sl kesme donatısının tünel boyuna doğrultusundaki 
aralığını göstermek üzere:

ifadeleriyle belirlenmektedir.

4 SAYISAL UYGULAMA

Bu çalışma kapsamında optimizasyonu gerçekleştirecek olan 
tünel T.C. ulaştırma Bakanlığı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 
denetimi altında, Trabzon devlet sahil yolu ile Yavuz selim 
Bulvarını birbirine bağlayan şenol Güneş Caddesi üzerinde 
aç-kapa yöntemiyle inşa edilen betonarme bir yeraltı yapısıdır. 

Bu tünelin yapısal modelinin çözümlenmesi için MaTlaB 
programlama dilinde bir sonlu elemanlar yazılımı hazırlanmıştır. Bu 
yazılım kesit etkileri ve sehim hesaplaması için, geliştirilmiş olan 
optimizasyon algoritması içerisinde, kullanılmaktadır. Modelde 
44 düğüm noktası bulunmakta, taban zemininin davranışı 
yaylarla gösterilmekte ve kullanılan malzeme davranışlarının 
izotropik doğrusal elastik olduğu kabul edilmektedir (şekil 4).

4.1 Yükler

4.1.1 Sabit yükler

Bu çalışmada sabit yük (G); Gz tünel üstündeki zemin örtüsünden 
oluşan sabit yükü ve Gt tünelin öz ağırlığını göstermek üzere:

şeklinde hesaplanmaktadır.
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4.1.2 Hareketli yükler

hareketli yükler yönetmeliklerde tanımlanan standart kamyon 
yüklerinden yada standart kamyon katarlarına eşdeğer olan 
şerit yüklerden oluşmaktadır. Bu çalışmada h30-s24 simgesiyle 
tanımlanan taşıt yükü kullanılmaktadır (YKTş,1973). 

Tünel üzerinden geçen taşıtların dinamik etkilerini hesaba 
katmak için, standart taşıt yüklerinin dinamik yük çarpanıyla (φd) 
çarpılmıştır. Bu çarpan, l hesap uzunluğunu göstermek üzere,

bağıntısıyla hesaplanmıştır. 

açıklık ve mesnet momentlerinin mutlak değerce en büyük 
değerlerini veren yükleme durumları (Q1 ve Q2) dikkate 
alınmıştır.

Yatay zemin basınçları

Tünel üzerindeki zeminden dolayı meydana gelen basınçlar 
(p_G1^sağ ve  p_G1^sol), sukunet durumundaki yatay basınç 
katsayısı K0=0.50 olmak ve hor tünel üzerindeki zemin 
kalınlığını, htv tavan döşemesinin kalınlığını, γz zeminin birim 
ağırlığını göstermek üzere,

bağıntısı, üçgen şeklindeki zemin yatay basınçları da (p_
G2

sağ 
ve  p_

G2
sol),

bağıntısı, hareketli yükten doğan yatay basınçlar (p
Q

sağ ve p
Q

sol) 
ise, q eşit yayılı hareketli yükü göstermek üzere,

bağıntısıyla hesaplanmıştır (şek. 5).

Şekil 5. Tünele etkiyen yatay zemin basınçları

Şekil 6. Deprem etkisiyle tünele gelen yatay basınçlar

4.1.4 Deprem yükleri

deprem yükleri deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar hakkında 
Yönetmeliğe (dBYBhY,2007) göre hesaplanmıştır. Tünelin 
inşa edildiği zemin özelikleri kullanılarak statik durumda aktif 
yatay basınç katsayısı Kas=0.2963 olarak belirlenmiş, dinamik 
durumda toplam aktif basınç katsayısı ise Kat=0.3515 olarak elde 
edilmiştir. Bu durumda depremden doğan aktif basınç katsayısı,

olarak belirlenmiştir. 

Tünele etkiyen depremden doğan yatay basıncın (pad), derinlikle 
(z) değişimi, h toplam zemin değinliğini göstermek üzere,

bağıntısıyla, deprem anında hareketli yükten doğan yatay 
basıncın (qad), derinlikle (z) değişimi ise,

bağıntısıyla hesaplanmıştır (şek. 6).

4.1.5 Yük birleşimleri

Bu çalışmanın uygulamasına konu olan aç-kapa tünelin 
tasarımında aashTo-hB-17 (2002)’ye göre belirlenen yük 
birleşimleri aşağıda verilmektedir.
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Çizelge 1. Bu çalışmanın uygulamasına konu olan tünelin tasarım parametreleri

Çizelge 2. Kullanılan malzemelere ilişkin birim fiyatlar

Tünelin boyutlandırmasında bu yük birleşimlerinden en 
elverişsizinin verdiği kesit etkileri dikkate alınmıştır. normal 
kullanım koşulları bakımından sehimlerin denetlenmesinde ise,

yük birleşimi kullanılmıştır.

4.2 Tasarım Parametreleri

algoritmanın işleyişinden bağımsız olarak sabit değer alan verilere 
optimizasyon parametreleri adı verilmektedir. Bu parametreler; 
boyutlarla, donatıyla, zeminle ve depremle ilgili parametreler 
olmak üzere dört guruba ayrılmıştır. Bu gurupların her birine 
giren parametreler aşağıdaki Çizelge 1’de verilmektedir.

Maliyetlerle ilgili parametrelerin belirlenmesinde Çevre ve 
şehircilik Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 

belirlemiş olduğu 2010 yılı birim fiyatları dikkate alınmıştır. 
Buna göre; beton sınıflarına, donatı türlerine, kalıp, iskele, 
kazı ve dolguya ilişkin birim fiyatlar aşağıdaki Çizelge 2’de 
verilmektedir. 

4.3 Bulgular ve İrdelemeler

Bu çalışmada optimizasyon sürecini etkileyebilen Yapay arı 
Koloni algoritması denetim parametrelerinin (Mr, sPP ve lIMIT) 
sözkonusu sürece etkisinin olup olmadığını belirlemek için 
anova testi, kullanılabilecek sınırlar içinde kalan parametre 
değerlerini belirlemek için ise,

anoM testi kullanılmıştır. Testler Yapay arı Koloni algoritması 
denetim parametrelerinden; Mr için akay’ın (2009) çalışmasına 
benzer olarak 0.1 ile 0.9 arasında 0.1 artımlarla 9 farklı değer, 
lIMIT için 0.1xsnxd, 0.5xsnxd, snxd, 2xsnxd, 4xsnxd ile 
hesaplanan 5 farklı değer ve sPP için yine 0.1xsnxd, 0.5xsnxd, 
snxd, 2xsnxd, 4xsnxd ile hesaplanan 5 farklı değer kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. herbir Mr, sPP ve lIMIT denetim parametresi 
için 10 bağımsız koşum yapılmıştır. uygulanan anova testleri 
en az bir Mr, sPP yada lIMIT değerinin bulguları etkilediğini, 
anoM testi ise Mr için; 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ve 0.9 
değerlerinin, sPP için; 0.1xsnxd, 0.5xsnxd, snxd ve 4xsnxd 
değerlerinin, lIMIT için ise; snxd ve 2xsnxd değerlerinin 
kullanılabilir olduğunu göstermiştir. Bu bulgular irdelenerek 
parametrelerin uygun değerleri arasından Mr=0.7, sPP=snxd ve 
lIMIT=snxd olarak seçilmiştir.

Yapay arı Koloni algoritmasında kolonide bulunan arı sayısının, 
Genetik algoritmada ise nesilde bulunan birey sayısının elde 
edilen optimum çözüm üzerindeki etkisini belirlemek için 
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çözümler; 20, 40, 60, 80 ve 100 arıdan (bireyden) oluşan 
koloniler (nesiller) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve her bir koloni 
(nesil) için 10 bağımsız koşum yapılmıştır. iterasyon sayısı 
70000 olarak alınmıştır. dikkate alınan her bir koloni (nesil) için 
Yapay arı Koloni algoritmasından ve Genetik algoritmadan elde 
edilen bulguların yakınsaması sırasıyla aşağıdaki şekil 7 ve şekil 
8’de verilmektedir.

Şekil 7. Yapay Arı Koloni Algoritmasıyla tasarımda dikkate alınan her bir koloni için iterasyon 
sayısına göre tünel maliyetinin değişimi

Şekil 9. Yapay Arı Koloni Algoritmasıyla belirlenen asal donatılar için optimum enkesit detayı

Şekil 10. Yapay Arı Koloni Algoritmasıyla belirlenen kesme donatıları için optimum enkesit 
detayı

Şekil 8. Genetik Algoritmayla tasarımda dikkate alınan her bir koloni için iterasyon sayısına 
göre tünel maliyetinin değişimi

şekillerden görüldüğü gibi Yapay arı Koloni algoritmasıyla 

gerçekleştirilen çözümlemede 20 arı bulunan koloni dışındaki 

diğer kolonilerin yakınsama hızlarının yakın ve hızlı olduğu, 20 

arı bulunan koloniyle gerçekleştirilen optimizasyonda yakınsama 

hızının daha düşük olduğu görülmektedir. Genetik algoritmayla 

gerçekleştirilen çözümde ise nesillerin yakınsama hızlarının 

birbirine yakın olduğu, 80 ve 100 bireyden oluşan nesiller için 

elde edilen ortalama maliyetin diğer nesillere göre daha düşük 

olduğu görülmektedir.

Yazılımın bağımsız olarak koşturulmandan elde edilen optimum 

çözümlerden minimum maliyetli tasarım; Yapay arı Koloni 

algoritmasıyla 60 arı bulunan koloniyle, Genetik algoritmayla 

ise 100 birey bulunan nesille yapılan 10 çözümden biri için 

elde edilmiştir. Maksimum iterasyon sayısına göre algoritmanın 

durdurulmasına karar verilen tükenme tabanlı bir ölçüt, 14000 
iterasyon süresince amaç fonksiyonunun en iyi değerinde bir 
gelişim olmaması durumunda yakınsamanın sağlandığını kabul 
eden gelişim tabanlı diğer bir ölçütle birleştirilerek bir durdurma 
ölçütü oluşturulmuştur. Bu birleşik ölçüt, Yapay arı Koloni 
algoritmasıyla yapılan çözüme uygulandığında, yakınsamanın 
39199. iterasyonda sağlandığı, Genetik algoritmayla yapılan 
çözüme uygulandığında ise, yakınsamanın 15654. iterasyonda 
sağlandığı anlaşılmaktadır. Yakınsama sağlanıncaya kadar Yapay 
arı Koloni algoritmasında 2351970, Genetik algoritmada ise 
1565500 amaç fonksiyonunun değerlendirildiği belirlenmiştir.

Yapay arı Koloni algoritmasıyla ve Genetik algoritmayla 
gerçekleştirilen çözümlemelerden elde edilen tasarım 
değişkenlerinin optimum değerleri aşağıdaki şekil 9-12’de 
verilmektedir. 
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Şekil 11. Genetik Algoritmayla belirlenen asal donatılar için optimum enkesit detayı

Şekil 12. Genetik Algoritmayla belirlenen kesme donatıları için optimum enkesit detayı

Çizelge 3. Tünelin geleneksel ve optimum tasarımında hesaplanan malzeme miktarları

Çizelge 4. Tünelin geleneksel ve optimum tasarımına ilişkin maliyetler

Bu çalışmanın uygulamasına konu olan tünelin geleneksel 
yöntemle yapım şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olan tasarım 
enkesitinin birim uzunluğu için malzeme miktarları ve maliyeti, 
Genetik algoritmayla ve Yapay arı Koloni algoritmasıyla 
gerçekleştirilen optimizasyonla elde edilenlerle birlikte Çizelge 
3 ve 4’de verilmektedir.

5 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmadan çıkarılabilecek başlıca sonuç ve öneriler aşağıda 
özetlenmektedir.

• Tünelin tasarımı için, Yapay arı Koloni algoritmasıyla 
20,40,60,80 ve 100 arıdan oluşan koloniler kullanılarak elde 
edilen bulgular, 20 arı bulunan koloni dışındaki diğer kolonilerin 
yakınsama hızlarının pratik olarak örtüştüğünü göstermektedir.

• Tünelin tasarımı için, Genetik algoritmayla 20,40,60,80 ve 
100 bireyden oluşan nesiller kullanılarak elde edilen bulgular, 
nesillerin yakınsama hızlarının birbirine yakın olduğunu, 80 ve 
100 bireyden oluşan nesiller için elde edilen ortalama maliyetin 
ise diğer nesillerden elde edilenlerden daha düşük olduğunu 
göstermektedir.

• Geleneksel yöntemle tasarlanıp inşa edilen tünelin maliyeti 
7030.11 Tl/m iken bu maliyet Yapay arı Koloni algoritmasıyla 
gerçekleştirilen optimizasyonla 5993.12 Tl/m’ye, Genetik 
algoritmayla gerçekleştirilen optimizasyonla ise 6063.84 Tl/m’ye 
düşmüştür. Bu bulgular Yapay arı Koloni algoritmasıyla tasarlanan 
tünel maliyetinin geleneksel yöntemle tasarlananınkinden %14.75, 
Genetik algoritmayla tasarlanan tünel maliyetinin ise %13.74 daha 
ekonomik olduğunu göstermektedir. 

• Tasarımlarda değerlendirilen amaç fonksiyonu sayısının 
dikkate alınması, Genetik algoritmanın, Yapay arı Koloni 
algoritmasına göre optimum sonuca daha çabuk ulaştığını 
göstermektedir.

özetle bu çalışma, aç-kapa yöntemiyle inşa edilen çalışmamızın 
uygulamasına konu olan dikdörtgen kesitli betonarme sığ tünelin 
optimum tasarımlarının Yapay arı Koloni algoritması yada Genetik 
algoritmayla gerçekleştirilebileceğini, böylece tünel maliyetinin 
geleneksel yöntemle inşa edilen tünellerinkinden gözardı 
edilemeyecek kadar düşük olacağını ortaya koymaktadır.

ancak bu sonuçlar, çalışmamıza konu olan tünel ve kullanılan 
algoritmalar için geçerlidir. Bu sonuçları genelleyebilmek  için 
benzer çalışmaların daha farklı tüneller üzerinde de yapılmasında 
yarar bulunmaktadır.
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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.

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.

230. Burak Bulutcan
 ERKOM Ltd. Şti.

231. Aytaç Bozkurt
 ERKOM Ltd. Şti.
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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.

341. Aytuna Sayın
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

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

TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ.indd   124 07.11.2016   17:49:13



TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

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

Mayıs - Haziran 2016  .  www.tuneldergisi.com 

TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ.indd   125 07.11.2016   17:49:13



TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

461. Emre Balcıoğlu
 Dağcan İnşaat

462. Necat Arıbaş
 Dağcan İnşaat

463. Orkun Kantarcı
 Şırnak Üniversitesi 
 Maden Mühendisliği Bölümü

464. Nurettin Demir
 Gama Nurol İş Ortaklığı   
 Marmaray BC1 Projesi

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

468. Ahmet Özkan
 Ünal Akpınar İnşaat

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

473. Furkan Hamza Harputlugil

474. Rahmi Süleyman Demircan, 
 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

475. Metin Geyik
 Çiftay İnşaat

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

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

478. Barış Duman 
 İntekar

479. Arif Budak
 Kemerli Metal

480. Yıldırım Bayazıt
 Borusan EnBW Enerji

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

482. Türker Şenyurt
 Yapı Merkezi

483. Turgut Yıldırım
 DSİ Genel Müdürlüğü

486. Can Polat
 Geodata

487. Enver Koç
 Yapıray Demiryolu A.Ş.

488. Duygu Kudu
 Optim-Prokoy İş Ort.

489. Elif Acar
 Gülen Danışmanlık

490. Onur İnal

491. Bayram Arif Bayraktar
 Güç Grup

492. Erhan Güvenel
 Saudi Binladen Group - TDRS

493. Samet Erat

494. Berzan Solduk
495. Erkan Murat Erdoğan
 Soa İş. Ort.

496. Uğur Altay
 Akad İnşaat

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

499. Temel Öztürk
  Öztaş İnşaat

500. Asuman Cici
 Yapı Merkezi 
 Avrasya Tüneli Şantiyesi

501. Osman Yiğit Hançer
 Yapı Merkezi 
 Avrasya Tüneli Şantiyesi

502. Akın Çelik

504. Efe Ünal
 AIRONN Havalandırma

505. Sina Kiziroğlu   
 Karayolları Genel Müdürlüğü

506. Atila Demiröz
 Selçuk Demiröz

507. Barış Yağare   
 Egemen Maden ve Restorasyon

508. Murat Toksöz
 Projima Tünel İnş.

510. Burak Gürkan
 Emay Müşavirlik

511. Sahand Tolouei

512. Murat Mercan
 Tufanoğlu Demir Çelik

513. Murat Tufanoğlu
 Tufanoğlu Demir Çelik

514. U. Tarik Namlı

515. Erkan Saraç
 Tekyön Tünel Tek. İnş.

516. Abdülaziz Mustafa Aydın

517. Ferit Gülsu

519. Mücahit Kablan
 Altay OSGB

520. Metin Çulfaz
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

521. Atakan Süler
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

522. Burak Ekmen
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

523. Zafer Güneş
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

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

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

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

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

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

529. Neşe Kılıç
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

530. Ömer Ündül
 İstanbul Üniversitesi

531. Aydın Shaterpour Mamaghani
 İstanbul Teknik Üniversitesi

532. Ahmet Semih Deniz
 Yertaş İnşaat

533. Ayşen Erten
 Eti Maden İşl. Gn. Müdürlüğü

534. Dağıstan Vayiç
 Emon Yapı İnş.

535. Yaşar Çevik
 Sargın İnş.

536. Taner Başkıran
 Sargın İnş.

537. Volkan Fırtana
 Sargın İnş.

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

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

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

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

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

545.   Mehmet Atar               
 Vanuatu Fahri Konsolosluğu

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

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

548.   Kerim Kıvanç Öncü    
 DKE Mühendislik

549.   Murat Bülbül               
 Akfen İnş. A.Ş.

553. Sunay Beyhan
 Dumlupınar Üniversitesi

554. Orhan Volkan Erol
 ICT İnşaat

555. Ali Kaan Kolbaşı
 ICT İnşaat

556. Üzeyir Ersen Ayaz 
 YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

557. Ergün Çal, Özçınar 
 Elektrik Malzemeleri ve Madencilik

558. M. Salih Alkan
 Enka İnşaat

560. Hakan Kalender
 Eti Bakır

561. Mustafa Çoğalan 
 Yertaş İnşaat

562. M. Eşref İnal
 DSİ 10. Bölge

563. Ömür Gökhan Polat 
 UBM Müşavirlik

564. Ali Ünsal
 Özkar İnşaat

565. Yalçın Yılmaz
 Titan Makine

566. Şaban Başıkara 
 HCG İnşaat

567. Yücel Güç
 EN-EZ İnşaat

568. Mustafa Özdemir 
 Özkar İnşaat

569. Uğur Karaman
 Doğuş-Gülsan Ortaklığı

570. Şerafettin Bozkurt
 Yertaş İnşaat

571. Mustafa Özçelebi 
 B. Ergünler İnşaat

572. Mustafa Ayhan
 Dicle Üniversitesi

573. Semih Şahin
 Sargın İnşaat

574. Taylan Özkaya
 Esa İnşaat

575. İlker Anman
 Esa İnşaat

576. Alican Kurşun
 Gülermak-Kolin-Kalyon   
 Ortaklığı

577. İsmail Alptürk Eskikurt 
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

578. Burak Şahin
 Esa İnşaat

579. Gültekin Gülle
 Esa İnşaat

580. Serkan Ali Şanlı 
 Fermanoğlu İnşaat

581. Latif Işık 

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

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

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

585. Hanife Akkaya 
 Ento Madencilik İnşaat

586. Murat Akyıldız
 Eser Makine

587. Hüseyin Düzgün
 Düzkar İnşaat

588. Mehmet Sırat Koç
 Moya Tünel Ekipmanları

589. Arif Arga
 Cengiz İnşaat

593. Soner Baydar
 Zorgün İnşaat

594. Gürkan Emirzeoğlu     
 Özce İnşaat

595. Timuçin Hergül           
 Megazemin 

607.   Serdar Tiryaki
 TTS Uluslararası Müh. Mim.
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608.   Serhat Acar
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

609.   Eren Akdaş
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

610.   Furkan Atalay
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

611.   Bülent Koçak
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

612.   Serhat Yeşilyurt
 İçtaş-Astaldi Ort.

613.   Murat Fatih Sezer
 İçtaş-Astaldi Ort.

614.   Tolga Çağlar
 Melemoğlu İnşaat

615.   Hacı Duran Murat 
 Melemoğlu İnşaat

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

617.   Yalçın Uzun
 Kartaş İnşaat

618.   Tülay Çinar
 Gülermak Metro Ort.

619.   Cemal Burak Türker 
 Gülermak Metro Ort.

621.   İlhan İnsan
 Zihni Üstün Oğulları İnşaat

622.   Selim Rıdvan Güngör
 Mesa Mesken

623.   Rıza Aydın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

625.  Ali Timurhan Güç
 Emak Fan

626.   Halil Devrim Öner
 Emak Fan

627.   Kübra Öner
 Emak Fan

630. İlker Akbaba
 Nuhoğlu A.Ş.

631.   Abdülhalim Bilgin
 Devlet Su İşleri

632.   Deniz Günbay
 Projima Tünel İnşaat

633.   Bülent Bakırcı
 Avrasya 2 İnşaat

634.  Sair Kahraman
 Hacettepe Üniversitesi

635.   Selçuk Girgin
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

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

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

638.   Uğur Güneş
 ESA İnşaat

639.   Kürşat Savaş Delice
 Emay Müşavirlik

640.  Eser Tokmak
 Projima Tünel İnşaat

641.   Naci Ekinci
 HCG İnşaat

642.   Martin Forhaug
 Team Forhaug AB

643.   Seren Kahveci
 Zorgün İnşaat

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

646   Görkem Tunca
 Mega Mühendislik

647    Ali Hilmi, Volkan Özdemir 
 AGM Mühendislik

648   Nuray Tokgöz
         İstanbul Üniversitesi

649   Ayşegül Mutlu Ökmen
 Duayen Yapı Makine Kimya San.

650   Sami Enis Arıoğlu
 ALYSJ JV

651   Hande Koç
 Optim-Prokon İş Ort.

652   Serhat Başgül

653   İhsan Özkan
 Selçuk Üniversitesi

654   Mehmet Kemal Gökay
 Selçuk Üniversitesi

656. Yavuz Polat
 Dağcan İnşaat

657. Fırat Aksu 
 Emay Müşavirlik

658. Betül Nurgül Cengiz 
 İlbak Holding

659. İsmail Kocaer 
 Minova CarboTech GmbH,   
 Germany

660. Baran Fidan

661. Sadi Demirci 
 Öğrenci (DPU)

662. İlke İçöz 
 Piramida İnşaat

663. Uğur Çelik 
 Bayburt Grup

664. Rüstem Aksu 
 Aksu İnşaat

665. Uğur Aksu 
 Ura Tünelcilik

666. Umut Aksu 

 Ura Tünelcilik

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

668. Semih Canpolat 
 Bayburt Grup A.Ş.

669. Sedat Dinçöz 
 Hitit İnşaat

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

671. Halil Kaçmaz 
 Paldet Dağdelen Adi Ort.

672. İnci Mimaroğlu 
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

673. Burak Aydoğan 
 Gülermak

674. Cihan Tunoğlu 
 E-Berk Makine

675. Zafer Saygılı 
 Aga Enerji A.Ş.

676. Cebrail Kaya 
 Kayaoğlu İnş.

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

678. Zafer Güçlücan  

679. Hasan Behçet Topkara  

681. Abdul Kadir Ceviz 
 Aga Enerji A.Ş.

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

683. Özgür Yetkin Ergin 
 Hitit İnşaat

684. Soner Akman 
 Bayburt Grup A.Ş.

685. Tuncay İlaf 
 Bayburt Grup A.Ş.

686. Ali Nazım Çatori 
 Kalyon İnş.

687. Aziz Erim 
 Projima Tünel İnş.

688. Gürkan Öntemel 
 Projima Tünel İnş.

689. Cenk Balmumcu 
 Cengiz İnşaat

690. Ülkü Kalaycı 
 İstanbul Üniversitesi

691. Murat Kadir Çelik 
 Akad İnşaat

692. Yasin Doğan
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

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

696. Mehmet Burkay Sarı
 Seda İnşaat

697. Nedim Yüksel
 Demirkıran Madencilik

698. Mevce Ecem Ergun
 Sargın İnşaat

699. Süleyman Kırışman
 Demirkıran Madencilik

700. Tuncer Kırbaş
 Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

701. Hüseyin Erkan İnal
 Bayburt Grup A.Ş.

702. Emre Önal
 Bayburt Grup A.Ş.

703. Bahattin Karaca
 KEM-P Elektrik Motor

704. Kamil Aydın
 Zorgün İnşaat
705. Özgür Yurtaydın
 Herrenknecht

706. Hasancan Tuğsat
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

707. Erhan Talu
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

708. Ahmet Bardak
 Aga Enerji A.Ş.

709. Koray Yüksel
 Aga Enerji A.Ş.

710. Dinçer Delipınar
 Aga Enerji A.Ş.

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

715. R. Fatih Tepehan
 Emay Müşavirlik

716. Emel Alataş
 Emay Müşavirlik

717. Hakan Şener
 Akad İnşaat

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

719. Ahmet Erdinç Balaban
 Emay Müşavirlik

722. Recep Karataş
 Melemoğlu İnşaat

723. Bora Öğütlüler 

724. Ertuğrul Gökçeli
 Zorgün İnşaat

725. Dönmez Çiftci
 DSİ 5. Böl. Müdürlüğü

726. Cemal Samur
 Geonet Müş. Müh.

727. Fuat Özmet
 ARS Geoteknik Müş.

728. Mustafa Öztürk
 E-Berk Makine

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

730. Ufuk Çatalkaya
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

731. Berivan Yağız
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

732. Emine Hilal Aksu
 Gülermak-YSE Ort.

733. Emirhan Selçuk
 Yüksel-Emay Adi Ort.

734. Burak Küçük

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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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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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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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%

BİREYSEL ÜYELERİN MESLEKİ DAĞILIMI - ProfEssions of MEMBErs

BİREYSEL ÜYELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI - sEctors of MEMBErs
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ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(BİREYSEL)

TÜNELCİLİK DERNEĞİ’NE,

İSTANBUL

Derneğinize üye olmak arzusundayım.

Dernek tüzüğünü okuduğumu ve tüm hususları kabul ettiğimi beyan ederim.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Bilgilerim aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı / Ünvanı :

TC Kimlik No :

Uyruğu :

Cinsiyeti :

Ana Adı :

Baba Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

Eğitim Durumu :

Mezun Olduğu Okul :

Çalıştığı Kurum :

Mesleği :

Adres :

Telefon :

E-posta :

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

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

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

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

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

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

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

TÜNELCİLİK DERNEĞİ'NE,

İSTANBUL

Derneğinize üye olmak arzusundayız.

Dernek tüzüğünü okuduğumuzu ve tüm hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

Kurum bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederiz.

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

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

Tüzel Kişiliğin

Ünvanı :

Faaliyet Alanı :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Yetkili Kişinin

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

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

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

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

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

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

TBM DIGS TURKEY INTERNATIONAL CONFERENCE, 
TURKEY

http://www.tbmdigsturkey.org/

16-18 KasiM 2016
ITA TUNNELLING AwARDS 2016, SINGAPORE

www.awards.ita-aites.org

10-11 KasiM 2016

TÜRKIYE TÜNELCILER GÜNÜ KUTLAMASI,  
İSTANBUL

www.tunelder.org.tr

03 araLiK 2016
GEOTEC HANOI 2016, VIETNAM

www.geotechn.vn

24-25 KasiM 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

SOUTHEAST ASIAN CONFERENCE & ExHIBITION 
IN TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE 2017, 
MALAYSAIA

www.myiem.org.my

18-19 NİSAN 2017
7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TUNNELS 
AND UNDERGROUND STRUCTURES IN SOUTH-EAST 
EUROPE, CROTIA

http://promovere.hr/congress

04-05 MAYIS 2017

wORLD TUNNEL CONGRESS 2017,  
NORwAY

www.wtc2017.no

09-16 HAZİRAN 2017
GEOMEAST2017 INTERNATIONAL CONFERENCE, 
EGYPT

www.geomeast2017.org

15-19 tEMMUZ 2017
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