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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

PRESIDENT OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Sevgili Okuyucular

Tüm Dünya’da şehirleşme çok hızlı artmaktadır, 2017 
yılında yaklaşık Dünya nüfusunun yüzde 55 inin şehirlerde 
yaşadığı bir gerçektir. Bu oranın 2040 yılında yüzde 60 lara 
varacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan buna paralel 
olarak şehirlerdeki tünel inşaasının 2017 ile 20125 yılları 
arsında her yıl ortalama olarak yüzde 5 oranında da artması 
beklenmektedir.Şehirleşmenin Afrika ve Asya Ülkelerinde daha 
fazla artmakta olduğu düşünülürse sözü geçen oranın bu 
ülkelerde daha da büyük olacağı doğru bir tahmin olur. Türk 
girişimcilerin, Etiyopya, hindistan, Katar ve Suudi Arabistan 
gibi ülkelerde tünel açmalarını, ileriye açılım yönünden çok 
olumlu görüyoruz. Girişimcilerimizin, Polonya ve Bulgaristan 
gibi Ülkelerde de başarılı tünel projelerinde yer almaları 
bizi ayrıca gururlandırmaktadır. Sehirlerde açılan tünellerin 
artmasıyla birlikte , kullanılan kimyasal ve zemin iyileştirme 
teknolojilerinin de hızlı gelişme göstereceği görüşündeyiz. 

Dünyada uzun tünellerin açılmasında da büyük gelişmeler 
yaşanmaktadır. Jae-ho Pyeon’un 2016 yılında 28 ülkeyi 
kapsayan bir araştırmasında, 32 si hızlı tren tünelleri olan 67 
tünel incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

Uzunluğu 20 km yi aşan hızlı tren tünellerinde bir hatlı 
tünel sadece Japonya’da tercih edilmektedir. Yapımları pahalı 
olmasına rağmen, paralel servis ve kaçış tünellerinin olması 
emniyet açısında uzun tünellerde tercih edilmektedir. Uzun 
tünellerde havalandırma sorunları önemli yer tutmaktadır. 
Bağlantı tünelleri ile irtibatlandırılmış çift hatlı tünellerde kaçış 
mesafesi kısalmakta ve kolaylaşmaktadır. TBM’lerde ilerleme 
hızlarının fazla olmasına rağmen, uzun mesafelerde jeolojinin 
değişebilmesi, yüksek basınçlarda su gelirini artması gibi riskler 
TBM ve nATM tünelciliğinin genelde bir arada yapılmasını 
gündeme getirmektedir. Ülkemizde açılan Kargı hess tüneli ve 
Bahçe-nurdağında açılmakta olan Raylı sistem tüneli buna tipik 
bir örnektir. 

Tünelcilikte yeni gelişmelerle ilgili haberleri devam edecek 
önümüzdeki sayıda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.

Kaynak: Jae-ho Pyeon, Trend Analysis of long Tunnels Worldwide,  
Mineta Transportation ınstitute, MınETA , USA  March 2016, p.51

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. 

dear readers 

urbanization in the world continues to grow strongly. It is a fact that 
in 2017, approximately 55 percent of the world’s population is living in 
urban areas. this figure is expected to rise to 65 percent of the world’s 
population by 2040. the market for tunnel construction is forecast to 
grow worldwide 5 percent a year on average during 2017–2025. bearing 
in mine that urbanization is fastest in africa and asia this figure has a 
trend to be bigger n these countries. We are happy to see that turkish 
tunnel contractors are aware of this trend and already started excavated 
tunnels in these countries such as ethiopia, India, Qatar, Saudi arabia etc 
and also in european countries. urban tunnelling techniques seem to be 
of big concern for the coming years with big credit going to developing 
technologies in chemicals and ground treatment techniques used in 
tunnelling industry.

the other trend worldwide in tunnelling is the excavation of long 
tunnels. a research work carried out by Jae-Ho Pyeon (2016) on 67 
tunnels including 32 high-speed railway tunnels longer than 7.2 km 
located in 28 countries around the world revealed some interesting. 

For high speed railway tunnels among all tunnels longer than 20 km, the 
one-double-track configuration is preferred only in Japan. two railway 
tunnels with a parallel service or escape tunnel was deemed the safest 
design by many researchers, although it is the most expensive from 
a construction standpoint. Ventilation to control smoke dispersion is 
one of the most important systems in a long tunnel. twin-tube tunnels 
equipped with cross passages significantly shorten the escape distance 
and allow easier access by rescue and firefighting personnel. although 
tbM showed significantly higher advance rates than conventional 
tunneling, the conventional tunneling method has many advantages 
over mechanized tunneling methods in terrains having difficult rocks 
and highly variable rock conditions, and with projects that have a higher 
risk of water inflow under high pressure. Some projects employed a 
combination of tunnel boring machines and the new austrian tunneling 
Method. Typical example to this application in our country is Kargı Hess 
tunnel and Bahçe-Nurdağı Railway Tunnel.

Hoping to see you in the coming issue with some new trends in 
tunnelling industry.

reference: Jae-Ho Pyeon, trend analysis of long tunnels Worldwide,  
Mineta transportation Institute, MIneta , uSa  March 2016, p.51

Please accept my sincere regards.  
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Mevlana Tunnel aims to solve most of the traffic 
problems in Sivas. Construction will be finished 
in 2017 and tunnel which is 470 meters length 
will be open.

Tunnel connects Center Anatolia to Western Black Sea 
region and it opened to the public 26 December 2016. 
Tunnel shortened the trip through Ilgaz Mountain 
from 35 minutes to 8. Entrance and exits are shaped 
as shark mouth in this project and has two tubes, one 
is 5370 meters and the other one is 5391 meters. This 
tunnel also aims to prevent car accidents which occur 
especially during winter.

Ilgaz 15 Temmuz IsTIklal 
Tunnel Opened to the publIc

OngOIng cOnsTrucTIOn In 
mevlana Tunnel

ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ AÇILDI

MEvLANA TÜNELİ’NDE ÇALIşMALAr DEvAM EDİyor

Kaynak: www.ntv.com.tr

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

S ivas’ta yoğun trafik ve kuzey ulaşım aksını tamamlayarak trafik 
sorununu büyük ölçüde çözmesi planlanan Mevlana Tüneli’nde 
çalışmalar devam ediyor. 

Sivas Belediyesi tarafından trafik sorununu büyük ölçüde çözmesi planlanan 
Mevlana Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle 
ulaşım noktasında alternatif yollar oluşturmak isteyen Sivas Belediyesi, bu 

İ ç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli 
26 Aralık 2016 tarihinde açıldı. Tünel, yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz 
Dağı yolunu geçiş süresini 8 dakikaya düşürecek. Kış aylarında sürücülerin 

zor anlar yaşamasına neden olan Ilgaz Dağı’na inşa edilen “Ilgaz 15 Temmuz 
İstiklal Tüneli”, 26 Aralık 2016 tarihinde hizmete girdi. Kastamonu ile Çankırı 
arasında yapılan tünel için ilk kazma 2012’de vuruldu.

Giriş ve çıkışları “köpek balığı ağzı” şeklinde projelendirilen, biri 5.370, diğeri 
ise 5.391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik 
kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı’nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli 
sağlanması amaçlanıyor. Tünelle 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun 
uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak, 11,4 kilometreye inecek. Yolda herhangi 
bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş 
süresi, 8 dakikaya düşecek. Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada 
olan tünel, “trafiğe açık en uzun tünel” unvanına sahip. Tünelle ortalama 
seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 
300 bin litre tasarruf sağlanması bekleniyor. Getirileri sadece bunlarla 
sınırlı kalmayan tünelin ekonomiye katkısının ise 38 milyon 200 bin lira 
olacağı tahmin ediliyor. Faaliyete geçmesiyle Türkiye’de ilk kez uygulanan 
bir yöntem, tünelin girişinde sürücüleri karşılayacak. Araçlar, “köpek balığı 
ağzına” benzetilen giriş ve çıkışlardan tüneli kullanacak. 

kapsamda yeni yol ve cadde çalışmalırına hız verdi. Bu kapsamda üniversite 
ve şehir arasındaki ulaşım sıkıntısını gidermek için İsmet Yılmaz Bulvarı, 
Köprüsü ve Köprülü Kavşağı yapılırken, üniversite ile şehri bütünleştirecek 
olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında da çalışmalarına başlardı. Yeni 
Numune Hastanesi ile Yeni 4 Eylül Stadyum’u birbirine bağlayacak olan 
kuzey trafik aksındaki çalışmalar da devam ediyor. Mevlana Tüneli’nin 
önümüzdeki yıl açılması hedefleniyor. 
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Dereli Road and Egribel Tunnel will connect 
Eastern part of Blacksea Region to Central Anatolia 
with 13 bridges and 6 tunnels. These projects will 
give the drivers more comfortable experience and 
less danger. 6 tunnels reach 5 kilometers and 13 
bridges reach 1 kilometer in length in total.

Ferhat Tunnel will go under Harsene Mountain 
and connect two sides of Amasya. It is a project of 
Amasya Municipality and will be 970 meters long.

2 Giant Projects for Blacksea 
reGion roads

BreakthrouGh in the ferhat tunnel

KARADENİZ’İN VİRAJLARI 2 DEV PROJEYLE AŞILIYOR

FERHAT TÜNELİ’NDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Kaynak: www.yenisafak.com

Kaynak: www.yenisafak.com

Doğu Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan ana güzergahlardan biri 
olan 13 köprü ve 6 tünelden oluşan Dereli Yolu ile Eğribel Tüneli 
tamamlandığında sürücüler iç bölgelere ulaşımdaki virajlardan 

kurtulacak, daha konforlu yolculuk yapacak.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi ve Sivas ile ulaşımını sağlayan güzergah 
üzerinde faaliyete geçirilecek Dereli Yolu Projesi’nde çalışmalar sürdürülüyor. 
Uzunluğu yaklaşık 25 kilometre olan yolun 6,5 kilometresi bölünmüş olarak 
inşa edilecek. Yol güzergahında toplam uzunlukları 5 kilometreyi bulan 6 
tünel ile 1 kilometreyi bulan 13 köprü yer alıyor. Projenin toplam maliyeti 
ise 232 milyon lira.

Şebinkarahisar ilçesinde, kış aylarında 1 metreyi aşan kar kalınlığı, tipi ve 
fırtına nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’ne inşa edilen Eğribel 
Tüneli’nin de tamamlanması, sürücüleri virajlı ve zor yollardan kurtaracak.

Giresun Valisi Hasan Karahan yaptığı açıklamada, Dereli Yolu’nun Giresun 
ve Doğu Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan bir yol olduğunu söyledi. 
Güzergahtan Dereli ile Şebinkarahisar üzerinden Sivas ve daha güneye 
gidilebildiğini aktaran Karahan, burada aslında iki ayrı proje olduğunu 
belirtti. Karahan, yolda 6 tünelin bulunduğunu ifade ederek, “Tünellerden 4’ü 
hizmete açıldı, 2’sinin hızlı şekilde delme işlemleri devam ediyor. Tüneller ve 
viyadüklerle buradan Dereli’ye kadar yol standardı çok yükselecek” dedi.

Ulaşım konforu açısından köprü ve tünellerin önemine dikkati çeken 
Karahan, “Amaç hem viyadük hem de tünel ile yolları biraz daha virajdan 
kurtarmak, daha hızlı ulaşımı sağlamak. Bu, maliyetleri hem artıran hem de 
inşaatı da uzatan bir proje ama başka da yol yok” diye konuştu.

Amasya Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve 
Harşene Dağı’nın altından geçip şehrin iki yakasını birbirine 
bağlayacak Ferhat Tüneli’nde ışık göründü. Amasya Belediye 

Başkanı Cafer Özdemir, “Amasya trafiğini rahatlatması için hazırlamış 

Dereli Yolu’nun maliyetinin 232 milyon liralı olduğunu dile getiren Karahan, 
projenin 2019 yılına kadar devam edeceğini kaydetti.

“Tünel 2017 yılında hizmete açılacak”

Eğribel Tüneli inşaatının ise çift yönlü olarak devam ettiğini anlatan 
Karahan, şöyle devam etti: “O da tamamlandığında Şebinkarahisar ve İç 
Anadolu’ya bağlanma anlamında ulaşım çok rahatlayacak. Kışın şu anda da 
Eğribel Geçidi’ni aşabilmek sıkıntılı. Bu korkular do ortadan kalkacak. Yaz, kış 
Karadeniz’den İç Anadolu’ya rahatlıkla ulaşım sağlanacak. Tünel 2017 yılında 
hizmete açılacak.” Karahan, bu projeyle mesafenin kısalacağına dikkati 
çekerek, “Şebinkarahisar yaklaşık 89 kilometreye iniyor. Yol standartları 
köprü ve tünel geçişleriyle yaklaşık 1 saatte bu yoldan Şebinkarahisar 
ilçemize ulaşabileceğiz, oradan da Sivas zaten yakın” ifadesini kullandı. 
Karadeniz’in çok engebeli ve virajlı yolları olduğuna dikkati çeken Karahan, 
Dereli Yolu Projesi ile virajları en aza indireceklerini dile getirdi.

Turizm ve ticaret gelişecek

Giresun’un son yıllarda turizm yönünün gelişme gösterdiğini dile getiren 
Karahan, ulaşımın kolaylaşmasıyla iç bölgelerdeki turizmcilerin Karadeniz 
yaylalarından yaz kış istifade edebileceğini aktardı. Vali Karahan, Dereli Yolu 
ve Eğribel Tüneli’nin tamamlanmasıyla Giresun limanının faaliyetlerinin 
artacağına işaret ederek, “Limandan gemilerle taşınan malzemelerin İç 
Anadolu’ya bu yoldan daha rahat, daha çabuk, daha konforlu geçeceğini 
düşünüyoruz. Ticari, sosyo kültürel hayat, bu yolların daha fazla kullanılmasıyla 
büyüyecek gelişecek” şeklinde konuştu. 

olduğumuz Ferhat Tüneli Projesi tamamlandığı zaman uzun yıllardan 
beri bir hayal olarak değerlendirilen düşünceler hayata geçmiş 
olacak” dedi.

970 metrelik tünelde çalışmaların hızla devam edeceğini anlatan 
Özdemir, “Halkımızdan aldığımız destekle altına imzasını attığımız 
her büyük projeyi söz verdiğimiz gibi en kısa zamanda tamamlayarak 
Amasya’mıza kazandıracağız” diye konuştu. 
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Izmir Metropolitan Municipality made a tender for the new 2.5 
kilometers long deep tunnel, which is a part of 7 kilometers long 
road project connecting Buca and Bornova.  The project will help the 
traffic jam. Plans show that project will be complete in 900 days.

24 Companies Tendered for izmir’s  
LongesT TunneL

İZMİR’İN EN UZUN TÜNELİ İÇİN 24 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kaynak: www.izmir.bel.tr

İ zmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile 
Bornova’yı birbirine bağlayacak 7 kilometrelik 
yeni yol projesinde yer alan 2,5 kilometrelik 

“derin tünel” için ihale yaptı. Kent trafiğine 
büyük rahatlık getirecek bu dev projeye tam 24 
firma talip oldu. Büyükşehir, 2 viyadük yapımını 
da kapsayan ikinci etabın ihalesini ise 2 gün 
sonra 22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Buca-Onat Caddesi 
ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre 
Yolu Arası Bağlantı Yolu” olarak adı verilen ve 
bünyesinde “tamamı kent sınırları içinde olan 
en uzun tüneli” de barındıracak proje için ilk 
yapım ihalesini gerçekleştirdi. İki ayrı etapta 
ihale edilen projenin 2,5 km uzunluğundaki 
“iki tüp tek tüneli” kapsayan kısmı için yapılan 
ihaleye 24 firma teklif verdi. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 2 adet viyadük ile 2 adet altgeçit 
ve 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan 
ikinci etap ihaleyi ise 22 Aralık Perşembe günü 
gerçekleştirdi.

Derin tünel ihalesine katılan firmalar ve 
teklifler şöyle; 

1. ZEY Yapı-Hitit İnşaat İş Ortaklığı: 109 milyon 
495 bin 350 TL

2. HGG İnşaat: 109 milyon 900 bin 827 TL

3. Özce İnşaat-Yapıyol İnşaat İş Ortaklığı: 110 
milyon 888 bin 888 TL

4. Astro Üst Yapı –Aydın İnşaat-Bergiz İnşaat İş 
Ortaklığı: 112 milyon 964 bin 909 TL

5. Soner Temel Mühendislik: 112 milyon 981 
bin 471 TL

6. Mürsel Yapı-Burkay İnşaat İş Ortaklığı: 114 
milyon 900 bin 900 TL

7. KMB Metro İnşaat-Barankaya İnşaat İş 
Ortaklığı: 115 milyon 373 bin 135 TL

8. Araz Yol-Yapı STS İnşat İş Ortaklığı: 117 
milyon 341 bin 82 TL

9. Yapımaks İnşaat-Akçadağ İnşaat İş Ortaklığı: 
120 milyon 96 bin 828 TL

10. İmaj Altyapı: 124 milyon 301 bin 617 TL

11. AKM Yapı: 125 milyon 962 bin 442 TL

12. Ultra Teknoloji-Ermit Mühendislik İş 
Ortaklığı: 127 milyon 697 bin 268 TL

13. Yapı Proje Merkezi-Bimholl İnşaat İş 
Ortaklığı: 128 milyon 846 bin 281 TL

14. Aska İnşaat-Seda İnşaat İş Ortaklığı: 128 
milyon 901 bin 546 TL

15. ADFA Taahhüt-Yörük Yapı İş Ortaklığı: 129 
milyon 905 bin 957 TL

16. UNİTEK İnşaat-MAPEK İnşaat İş Ortaklığı: 
132 milyon 451 bin TL

17. Yertaş İnşaat: 133 milyon 711 bin 344 TL

18. Neoray İnşaat –Sargın İnşaat İş Ortaklığı: 
135 milyon 876 bin  664 TL

19. Özışık İnşaat-İntaş İnşaat İş Ortaklığı: 136 
milyon 369 bin 616 TL

20. TEB Enerji-İZKA İnşaat-Diyaryol İnşaat İş 
Ortaklığı: 136 milyon 437 bin 173 TL

21. TARMAC Agrega: 141 milyon 31 bin 785 TL

22. Özaltın İnşaat: 149 milyon 774 bin 579 TL

23. Gülermak: 149 milyon 916 bin 556 TL

24. Palet İnşaat: 157 milyon 89 bin 238 TL

250 ağaç tünelle korunacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni projeyle 
Homeros Bulvarı’nı Otogar’a kadar uzatırken, 
Buca ile Bornova arasında kalan bölümü de 
“derin tünelle” geçecek. 2,5 kilometrelik iki adet 
tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları 
içinde olan en uzun karayolu tüneli olacak. 
Tünel projesi sayesinde yol güzergahında kalan 
250 civarındaki ağaca dokunulmayacak. Buca 
Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında 
kalan bölümde gerçekleştirilecek derin ve çift 
tüp tünel projesinin bir diğer avantajı ise bu 
bölgedeki kamulaştırma ihtiyacını da ortadan 
kaldırması. Tünel projesi yer tesliminin ardından 
900 günde, 2 adet viyadük, 2 adet altgeçit, 1 
adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan ikinci 
etap ise yine yer tesliminden itibaren 650 
günde tamamlanacak.

Trafik rahatlayacak

İzmir trafiğine büyük rahatlama getirecek yeni 
güzergah Buca Onat Caddesi’nden başlayarak 
Otogar’a kadar uzanacak ve Buca, Bornova ile 
Konak ilçelerinden geçecek. Büyük bir bulvar 
olarak açılacak yeni yol, 35 metre genişliğinde 
ve (3 gidiş - 3 geliş) toplam altı şeritli olarak 
hizmete açılacak. Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, 
Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, 
Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, 
Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan 
mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa 
Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağlanacak. 
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Ovit Mountain passage is the world’s 4th and Turkey’s longest 
tunnel and located in Ikizdere, Rize. Breakthrough was 
celebrated Prime Minister Binali Yildirim. According to the 
Ottoman Empire archives, the Empire had this project in 1880 
and after 136 years it will be completed.

Ovit tunnel will be at OperatiOn in 2017

OVİT TÜNELİ 2017 SONUNDA AÇILACAK

R ize’nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı 
Geçidi’nde 14,3 km ile Türkiye’nin 
en uzun, dünyanın 4’üncü uzun çift 

tüplü karayolu tüneli olacak olan Ovit 
Tüneli’nde Başbakan Binalli Yıldırım’ın 
katıldığı törenle ışık göründü. Yıldırım, 
2018’de bitmesi planlanan tünel için, 
“Müteahhitlere, yüklenicilere ve bakanımıza 
söylüyorum. Bu tünel, 2017 yılının sonunda 
hizmete girecek. Ona göre hesabınızı, 
çalışmanızı yapın” diye konuştu.

Yıldırım, “Ovit Tüneli Işık Göründü” töreninde 
yaptığı konuşmada, 136 yıllık hayalin gerçeğe 
dönüştüğü ana şahitlik ettiklerini söyledi.  
Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından 
beraberindeki bakanlarla tünele gitti. 
Hazırlanan iş makinesini kullanan Yıldırım, 
son delme işlemini gerçekleştirmesinin 
ardından Ovit Tüneli’nde ilk ışık göründü. 
Tünelin diğer tarafında bulunan işçiler, 
ellerinde Türk bayrağı ve alkışlarla Başbakan 
Yıldırım’ı karşıladı. İşçiler, Türk bayrağını 
Yıldırım’a takdim ettikten sonra hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 

136 yıllık hayal gerçekleşiyor

Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 

1880 yılında Osmanlı devletinin kalkınma 

çalışmalarında yer alan tünel projesi 136 

yıl sonra gerçekleşmiş olacak. Ovit projesi, 
Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına 
göre, 1880 yılı Osmanlı devletinin kalkınma 
çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 
1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. 
Kazma ve küreklerle yol yapımının başlanan 
bölgeye Rizeliler gruplar halinde gönderildi. 
Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit 
Tünel projesi ise, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 
gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde 
temeli atıldı.

12 ay boyunca ulaşım sağlanacak 

Rize ile Erzurum’u birbirine bağlayan 
2.640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapımı süren 
ve 14.300 metre uzunluğu sahip Ovit 
Tüneli’nin giriş kotu 2.054 metre, çıkış kotu 
ise 2260 metre olacak. Yaklaşık 600 milyon 
liraya mal olacak olan Ovit Tüneli’nin 
tamamlanmasıyla Rize - Erzurum arasında 
ulaşım 4,4 kilometre kısalacak ve 12 ay 
boyuna kesintisiz sağlanacak.

Kış şartları nedeniyle ulaşımın aksadığı Ovit 
Dağı geçidinde, tünel sayesinde Karadeniz 
ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
en kısa güzergahtan birbirine bağlanacak. 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
uhdesinde tamamen Türk mühendis ve 
işçilerin çalışmaları ile sona gelinen Ovit 
Tüneli’nde ulaşımın, ışıklandırma, mekanik 
aksamlar ile güvenlik tedbirlerini kapsayan 
çalışmaların tamamlanması ile birlikte 2017 
yılının sonunda sağlanması bekleniyor. 

Kaynak: www.aksam.com.tr
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TCDD 3 rd Region Manager Selim Kocbay announced that the 
revisions are completed and Balikesir – Izmir train routes 
could be used again after 11 January 2017. Revisions were 
needed after the cave in Sogucak Tunnel on 5 March 2016.

9262 meters long irrigation tunnel construction will 
be started by the contractor company. Tunnel project 
is important for irrigation in Malatya around Yoncali 
Dam. Dam and tunnel constructions are planned to be 
completed on same date.

Sogucak Tunnel will be Reopen again

iRRigaTion Tunnel in Yoncali

TCDD 3. Bölge Başmüdürü Selim Koçbay, 5 Mart 2016 tarihinde 
Soğucak mevkiinde çöken tünelin tamiratının bittiğini, Balıkesir-
İzmir tren seferlerinin 11 Ocak 2017 tarihinde tekrar başlayacağını 

açıkladı.

TCDD 3. Bölge Baş Müdürü Selim Koçbay, çökme sonucu sefere kapanan 
1 No’lu tüneldeki çalışmaları TCDD’li teknik ekibi ve firma yetkilileri 
ile birlikte yerinde inceledi. Son aşamaya gelen çalışmalar neticesinde 
tünelin 11 Ocak 2017 tarihinde açılması planlanıyor. Soğucak’ta bulunan 
tünelin çökmesi üzerine yaklaşık 10 aydır Balıkesir-İzmir arası yolcu 
trenleri çalışmıyordu.

Malatya’nın önemli sulama yatırımlarından biri olan Yoncalı 
Barajı’nın 9.262 metre uzunluğundaki isale tüneli için 
yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.  Baraj inşaatı 

ile isale tünelinin aynı dönemde bitirilmesi hedefleniyor.

Temeli, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 
27 Eylül 2014 tarihinde atılan 171 bin 150 dekar tarım arazisinin 
sulanmasını sağlayacak Yoncalı Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. 
Temelden 93,50 metre yüksekliğinde inşa edilecek olan Yoncalı 
Barajı’nın sulama tünel ve kanalları içinde çalışmalar başlatıldı.

Projenin sözleşme bedeli 133 milyon TL
Arguvan ilçe sınırları dâhilinde kalan 23 adet yerleşim yerinin 
mümbit tarım arazilerini sulayacak olan Yoncalı Barajı’nın Sulama 
İsale Tüneli’nin ihalesi sonuçlandırıldı. İhaleyi Cemiloğlu Grup 

TCDD 3. Bölge Baş Müdürü Selim Koçbay, çöken tünel için 3 milyon 200 
bin Lira yatırım yapıldığını ve tamiratın bittiğini, 11 Ocak 2017 günü hava 
şartlarının el vermesi durumunda tren seferlerinin tekrar başlayacağını 
belirterek, ““Balıkesir -İzmir hattında 1912 yılında Fransızlar tarafından 
yapılarak işletmeye açılan Savaştepe - Soğucak- Balıkesir istasyonları 
arasındaki 1 No’lu tünelde 5 Mart 2016 tarihinde bir göçük meydana 
gelmiş ve hat tren trafiğine kapatılmıştı. 

Göçüğün giderilmesi ve tünelin ıslahı için Hacettepe Üniversitesi ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortaklaşa ıslah projesi yapıldı. Tamirat 
bitirildi. 378 metrelik tünel boyunca jumbo delik delme makinesi ile 
tünele bu güne kadar 8.672 metre delgi, 22.500 metre bulon, 1.200 
ton çimento enjeksiyonu yapılmıştır. Bir aksilik veya hava muhalefeti 
olmaması durumunda Balıkesir- İzmir arasında tren seferlerimiz 11 Ocak 
2017 tarihinde başlayacak” dedi. 

İnşaat Mühendislik Madencilik A.Ş. kazandı ve proje için 133 milyon 
677 bin TL tutarında sözleşme imzaladı. İhale sürecinin bitmesinin 
ardından yüklenici firmanın yöneticileri DSİ 92. Şube Müdürü Arif 
Tüfekçi’yi ziyaret ederek, projenin yer teslimi yapıldı ve işe başlama 
tutanakları imzalandı. Yüklenici firmaya verilen iş bitirme süresi ise 
bin gün olarak kaydedildi.

9.2 kilometre uzunluğunda tünel

Yoncalı Barajı’ndan Kömürlük Mahallesi mevkiine kadar uzanacak 
olan isale tünelinin iç çapının 4,5 metre ve uzunluğunun ise 
9.262 metre olduğu kaydedildi.  İnşaat yurtdışından getirilecek ve 
yaklaşık 100 metre uzunluğunda olan tünel delme makinesi ile 
yürütülecek. Çalışmalar da tünel kazısı, kaplama ve enjeksiyon aynı 
anda yürütülecek.  Yoncalı Barajı’ndan Akören, Alhasuşağı, Armutlu, 
Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, 
Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, 
Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli bölgeleri 
direkt yararlanacak.

SOĞUCAK TÜNELİ AÇILIYOR

YONCALI’YA 9,2 KİLOMETRELİK İSALE TÜNELİ

Kaynak: www.milliyet.com.tr

Kaynak: www.malatyahaber.com
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Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet 
Arslan told that Sabuncubeli Tunnel will be finished in 8 and 9 
September 2017 at the independence days of connecting cities, Izmir 
and Manisa. 6200 meters are finished of the total 8200 meters.

Breakthrough Is soon In saBuncuBelI

SABUNCUBELİ’NDE “IŞIK” GÖRÜNECEK

U laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan Sabuncubeli Tünelleri’ni 
inceledi. Arslan, “İnşallah 8 Eylül Manisa’nın, 

9 Eylül İzmir’in kurtuluş yıl dönümlerinde ışık 
gördü törenini yapacağız” dedi.

Bakan Ahmet Arslan, İzmir ve Manisa’yı 
birbirine bağlayacak Sabuncubeli Tünelleri’nde 
“ışık gördü töreninin” iki kentin kurtuluş yıl 
dönümü olan 8 ve 9 Eylül 2017 tarihine 
yetiştirileceğini söyledi. İzmir ve Manisa 
programları kapsamında iki kent arasındaki 
Sabuncubeli Geçidi’nde yapımı süren tünelleri 
inceleyen Bakan Arslan, burada İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Manisa 
milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber ve 
İsmail Bilen ile birlikte tünele girdi. Tünelde 
işçilerle sohbet eden Bakan Arslan, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, tünel inşaatını yakından 
takip ettiğini, 2 ay önce geldiği tünelde hızlı bir 
ilerleme kaydedildiğini gördüğünü ifade etti. 
İki tüpte toplam yaklaşık 8 bin 200 metrelik 

tünel projesinde 6 bin 200 metreye ulaşıldığını 
ifade eden Arslan, şöyle konuştu: “2 ay önce 5 
bin 500 metre olan ilerlemenin bugün 6 bin 
200 metreye ulaşılması memnuniyet verici 
bir durum. Bu hızla gidersek ki ayda ortalama 
çift tüpte 250 metre tünel açmış oluyoruz, 
yaklaşık 8 ayda biz bu tünelleri bitireceğiz. 
İnşallah 8 Eylül Manisa’nın, 9 Eylül İzmir’in 
kurtuluş yıl dönümünde, bu iki ilin kurtuluş 
yıl dönümleriyle anlamlandırarak ‘ışık gördü’ 
törenini yapacağız. Daha sonra da aynı hızla 
devam ederek projeyi bitireceğiz ve bölgemiz 
insanının hizmetine sunmuş olacağız. Mevcut 
güzergahı takip ettiğinizde 14 tane viraj var. 
Biz bu tünelle 14 virajın tamamını kaldırmış 
olacağız. Yolu da yaklaşık 17-18 dakikaya 
düşürmüş olacağız.”

Ekonomiye Katkı

Sabuncubeli Tünellerinin bölge insanının 
hayatını kolaylaştırmasının yanında Ege 
Bölgesi ekonomisi açısından önemli olduğunu 

dile getiren Bakan Arslan, projenin ekonomik 
kalkınmayı da beraberinde getireceğini dile 
getirdi. Başlayan ama bir türlü bitirilemeyen 
proje alışkanlığının AK Parti hükümetleriyle 
tarihe karıştığını kaydeden Arslan, “Bu projeyi 
de öngördüğümüz sürede insanımızın 
hizmetine sunmuş olacağız. Sıklıkla geleceğiz, 
denetleyeceğiz. Projenin çok daha hızlanması 
adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağız.” diye 
konuştu. İzmir ve Manisa arasında Spil Dağı ve 
Yamanlar Dağı arasındaki 685 metre rakımlı 
Sabuncubeli Geçidi’nde yapımı süren proje 
kapsamında 4 bin 70 metrelik 2 şeritli çift tüp 
tünel açılacak. Bağlantı yollarıyla toplam 6,6 
kilometrelik projede sağ tüpte 3 bin 170 metre, 
sol tüpte 3 bin 49 metre olmak üzere 6 bin 219 
metrelik kazı ve destekleme yapıldı.

Hızlı tren şehri bölmeyecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli inşaatındaki 
incelemesinin ardından Manisa Valiliğini ziyaret 
etti. Yüksek hızlı trenin güzergahıyla ilgili bilgi 
veren Arslan, “Manisa’daki kamuoyunu da doğru 
bilgilendirmek gerekiyor. Uşak tarafından gelen 
Manisa’nın içinden İzmir’e gidecek olan hızlı 
tren hattımız mevcut hattı takip etmeyecek. 
Otogarın güneyinden geçirerek Manisa’yı 
bölen değil, kuşatan şekilde yapacağız. Hemen 
bunun yanında mevcut yük trenlerini de şehre 
sokmayacağız” diye konuştu. 

Kaynak: www.sabah.com.tr
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5200 meters excavation has been is completed in the Kop Mountain 
Tunnel connecting Eastern Anatolia to Black Sea between Bayburt 
and Erzurum. Constructions works are continuing at 2409 meters 
altitude and started back in 2012. Total length will be 13 kilometers. 
Kop tunnel will be finished at the end of 2019.

5200 meters excavation has been 
completed in the Kop tunnel 

KOP TÜNELİ’NİN 5.200 METRESİ DELİNDİ

Kaynak: www.yenisafak.com

Doğu Anadolu Bölgesi’ni Karadeniz’e 
bağlayacak, Bayburt-Erzurum karayolu 
güzergahındaki 2.409 rakımlı Kop 

Dağı’nda yapımı süren tünelin 5.200 metrelik 
bölümünde delme işlemi tamamlandı. Bayburt 
Valisi İsmail Ustaoğlu “İnşallah 2019 yılında 
ışığı göreceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 
2.409 rakımlı Kop Dağı’nda yapımı süren 
ve tamamlandığında Doğu Anadolu’yu 
Karadeniz’e bağlayacak Kop Tüneli’nde, 
5.200 metrelik delme işlemi gerçekleştirildi. 
Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı 
açıklamada, geçmişte acı ve tatlı çok önemli 
izler bırakan Kop Dağı’nın, yakın gelecekte 
tünelle geçileceğini söyledi.

Yapımına 2012 yılında başlanan ve 
6.500 metrelik çift tüp olarak inşa edilen 
Kop Tüneli’nin toplam uzunluğunun 13 

kilometre olacağını belirten Ustaoğlu, “Şu 
an itibarıyla 5.200 metresinde delme işlemi 
tamamlandı ve gelinen noktada delmede % 
40 civarında fiziki gerçekleşme sağlandı. 
İnşallah 2019 yılında ışığı göreceğimizi 
tahmin ediyoruz.” dedi.

Ustaoğlu, Kop Tüneli proje tutarının 
yaklaşık 700 milyon lira olduğuna işaret 
ederek, şöyle konuştu:

“Bölgemizin ağır geçen iklim ve kış 
koşullarını göz önüne aldığımızda Kop 
Dağı, sarp geçişi ve zorluğuyla maalesef 
bölgemizde geriye dönük bazen çok 
acı hatıralar bırakan bir dağımız ama 
inşallah tünel tamamladığında belki 6.500 
metrelik mesafeyi kısaltacak ama rakım 
yüksekliklerini ve arazinin engebeli oluşunu 
göz önüne aldığımızda, kış şartlarını göz 
önüne aldığımızda Erzurum ile Bayburt 

arasını, zaman açısından % 25 civarında 
kısaltacak bir tünel.”

“Yumuşak zemin çalışmaları yavaşlatıyor”

Kop Dağı tünel inşaatı çalışmalarında 
diğerlerinde olmadığı kadar yumuşak bir 
zemin bulunduğunu ifade eden Ustaoğlu, 
bunun da çalışmaların yavaş ilerlemesine 
neden olduğunu anlattı.

Ustaoğlu, zemin sebebiyle bazen 24 saatte bir 
metrelik mesafenin aşılmakta zorlanıldığına 
dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Zaman 
zaman ağır iş makinelerini bile sürükleyecek 
tarzda su kütleleri ile karşılaşılıyor. Tabii bu 
su kütlelerinin aşılması, gerekli tedbirlerin 
alınması bazen işlerin kesintiye uğramasına 
neden oluyor. Şanssızlığımız birçok tünelde 
karşılaşılmayan sert bir zeminden ziyade 
yumuşak bir zeminle mücadele ediliyor ama 
Allah’a şükürler olsun, burada teknolojinin 
en üst imkanları kullanılarak, güvenlik 
en maksimum düzeyde gözetilerek tabiri 
caizse gıdım gıdım mesafe alınmak zorunda 
kalınıyor.”

Yaşanan zaman kayıplarının önüne 
geçilebilmesi için tünel tüplerinin orta 
bölümünden açılacak yaklaşım tüneliyle 
inşaatın 4 yerine 8 aynadan yapılacağını 
kaydeden Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Tünelin arasından yapılacak ilave 
tünel ile şu an sadece karşılıklı iki taraftan 
devam eden tünel inşaatı, temmuz ayından 
sonra karşılıklı 8 ayrı yerden devam etmiş 
olacak ki bu da bundan sonraki süreçte 
mesafe olarak ilerleyişimizi 2 kat artırmış 
olacak. Ümidimiz böyle çok yumuşak zeminli 
değil daha sert zeminli olursa tüneldeki 
inşaat ve ilerleme de o derece daha hızlı 
olacak.”

“Bu tip yatırımlar çok önemli ve elzem”

Tünel çalışmasının bölge açısından 
heyecan verici olduğunu dile getiren 
Ustaoğlu, “İnşallah 2019 yılı sonu itibarıyla 
tamamlandığında, güzergah ve yol altyapısı 
açısından baktığımızda bu tünel çok önemli 
bir misyonu yerine getirmiş olacak.” ifadesini 
kullandı.

Ustaoğlu, bu yol ve tünel çalışmasıyla 
Salmankaş ve Zigana’nın yeni tünel inşaatları 
da bittiğinde Erzurum-Bayburt-Trabzon 
güzergahının bölgede çok önemli bir 
güzergah halini alacağını sözlerine ekledi. 
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EFEM ÇUKURU ALTIN MADENİNDE KIRICI ODASI VE 
YÜZEYE AÇILAN ŞAFTIN KAZI VE DESTEKLENMESİ

Ö. YILMAZ

MADEN MÜHENDİSİ, 
SONER TEMEL MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE 
TİCARET A.Ş., İSTANBUL

H. MURAT

MADEN MÜHENDİSİ, 
SONER TEMEL MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE 
TİCARET A.Ş., İSTANBUL

İ. ATIK

SONER TEMEL MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE 
TİCARET A.Ş., İSTANBUL

EXCAVATION AND SUPPORT OF THE CRUSHER CHAMBER 
AND THE SHAFT IN “EFEM CUKURU”GOLD MINE

ÖZET
Efem çukuru altın madeni hazırlık galerilerin kazı ve desteklemesi 
kapsamında kırıcı odası ve yüzeye açılan havalandırma şaftının da 
kazı ve desteklemesi bulunmaktaydı. Kırıcı odasının ve şaftın kazı 
tekniği, açılan galerilerin kazı tekniğinden farklıydı. Bu bildiride 
kırıcı odası ve şaftın kazı ve destekleme tekniği anlatılacaktır.

ABSTRACT
This paper summarizes the excavation and the support of the 

crusher chamber and the shaft in “Efem Çukuru”gold mine. The 

methodology of the excavation is belived to be diferent than the 

one used in gallleries 

1 GİRİŞ

Proje aşamasında özellikle kırıcı odasının kazı tekniği üzerinde 
yoğun çalışmalar yapıldı. Kırıcı odasının bulunduğu bölgede 
etkili bir fayın oluşu başlangıçtaki öngörülerimize ilaveten bir 
takım değişiklerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Kırıcı odası 
konveyör galerisinin sonunda bulunmaktaydı. Cevher kırıcı 
odasına bağlanan şaftlarda beslenecek ve kırıcıdan çıkan 
kırılmış malzeme bant konveyör ile cevher zenginleştirme 
ünitelerine aktarılacak şekilde 19 m boyunda 9,10 m eninde ve 
17 m yüksekliğinde projelendirilmişti. Havalandırma şaftı kuzey 
portalde yüzeyden 635 katına inecek şekilde 22 m boyunda ve 3 
m çapında projelendirilmişti.

2 JEOLOJİ

Efem çukuru altın madeni düşük sülfitli epitermal bir damar 
sistemidir. Altın cevherleşmesi, alterasyona uğramış hornfelsler ve 
fillitler içerisinde dik bir dalım arz eden kuvars ve kuvarslı rodenit 
damarları içerisinde yer almaktadır. Altın, kuvars ve rodenit ganglar 
içinde ince ve serbest taneler halinde gözlenmekte, pirit, kalkopirit, 
sfaleritler içinde ise kapalı taneler halinde bulunmaktadır. Ana 
damar sistemi kuzey batı yönünde yaklaşık 1200 metre ilerlemekte, 
doğuya doğru 55 – 60 derecelik bir dalım göstermektedir. 
Cevherleşmiş zon halen derinde açık durumda olan üç ayrı damar 
meydana getirmiştir. Cevherli zonun genişliği büyük değişikler 
arzetmekte, bazı kesimlerde 1 metreden daha darken özellikle 
stokvork (Ağ yapılı) zonlarda 27 metreye kadar çıkabilmektedir.

3 KIRICI ODASININ KAZI VE DESTEKLEMESİ

Kırıcı odası 4x4 m ebadında açılan konveyör galerisinin sonunda 
bulunduğu için, ilk olarak şekil 1 deki 1.aşamada gösterilen 
konveyör galerisi tamamlanmıştır. Daha sonra, hem kırıcı 
odasının üst kotuna olaşmak, hem bu alandaki herhangi bir 
tehlike anında sığınılacak kurtarma kabininin yerini hazırlamak, 
hem de cevher silolarının alt kotlarına olaşmak için %11.6 eğimli 
4x4 ebatlarında Şekil 1 deki 2.aşama da olduğu gibi by-pass 
galerileri kazılmaya başlanmıştır. Kırıcı odası üst yarı kazı kotuna 
gelindiğinde, Şekil 1 deki 3.aşama kazılarına girilerek sola dönüp, 
kırıcı odası üst yarı kazı sınırına kadar galeri sürülmüş olup, 

sola dönüş noktası ile kırıcı odası sınırı arası tekrar taranıp 
genişletilerek elektrik odası olarak oluşturulmuştur.Üçüncü 
aşamanın diğer bir ayağı olan bağlantı galerileri de bu aşama 
içerisinde yapılmış plup, cevher siloları alt kotuna kadar kazı 
tamamlanmıştır. By–pass galerilerinin kazı ve desteklemesi 
tamamlandıktan sonra, Şekil 1 ve Şekil 2’deki 4. aşama kazılarına 
girilmiş ve şekillerde görüldüğü gibi kırıcı odasının üst yarı 
kazısı tamamlandıktan sonra kırıcı odası ile cevher siloları 
bağlantı galerilerini birbirine bağlayan bacalar tamamlanmıştır. 
Üst yarının kazı ve desteklemesi tamamlandıktan sonra 
projesine göre kesit kontrolleri yapıldı. Kırıcı odasının taban 
kazısına girmeden önce kesit kontrolleri ve desteklemede eksik 
kalmaması gerekiyordu. Taban kazısı yapıldıktan sonra üst 
yarıdaki eksiklikleri tamamlamak zorlaşacaktı. Üst yarıdaki 
tüm eksiklikler giderildikten sonra Şekil 2’deki 5. aşamada da 
görüldüğü gibi konveyör galerisinin devamındaki kırıcı odasının 
taban kazısına başlandı.

Konveyör galerisinin boyu 378 m idi, 378m den sonra kırıcı 
odasının kesitinde kazı ve desteklemeye devam edilerek, kırıcı 
odası taban kazısı tamamlandı. Taban kazı 

Şekil 1. 1-4 Kazı aşamaları 
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Şekil 2. 4-7 Kazı aşamaları

Şekil 3. 8-11 kazı aşamaları

Sekil 4. 12 ve 13. kazı aşamaları

ve desteklemesi tamamlandıktan sonra şekil 2 deki 5.aşamada 
görüldüğü gibi kırıcı odasının tabanından 555 katına bağlantı 
galerisinin kazı ve desteklemesi yapılarak kırıcı odasının 555 
katına bağlantısı yapıldı.

3.1 ARA KAT KAZI VE DESTEKLEMESİ

Proje aşamasında ara katın tamamı bir seferde delinip (delgi 
boyu: 9 m civarındaydı), ilk önce tabandan itibaren 4,5 m sıkılanıp 
patlatılacak, kalan kısım ise ikinci aşamada patlatılacaktı. Fakat 
kazı sırasında karşılaşılan faylar nedeniyle söz konusu patlatma 
tekniğinde sıkıntı yaşama riski çok yüksek olduğundan, ara 
kat 4 parçaya bölünerek ve her seferde bir parça patlatılacak 
şekilde programlandı. İlk etapta Şekil 2 deki 6. aşama, ilerde 
bahsedeceğimiz şaft patlatma tekniğine uygun olarak delinip 
patlatıldı. Patlatma gayet başarılı olup kırıcı odası üst yarısı ile taban 
kazısı arası birleştirildi. Daha sonra ise yine Şekil 2’deki 7. aşama 
kazısı,daha önce patlatılan 6.aşamanın oluşturduğu boşluğa doğru 
atım yapılarak kazı tamamlandı. Şekil 3’deki 8. ve 9. aşama kazıları 
da tıpkı 7. aşamada olduğu gibi delinerek patlatıldı ve arakat 
patlatmaları başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.

Ara kattaki tüm patlatmalar tamamlandıktan sonra konveyör 
galerisi ve 555 katı tarafında pasa alınmaya başlandı. Pasa nakli 
üst yarı tabanında 2 m kot düşüşüne kadar devam edildi. 2 
m kot düşüşü sağlandıktan sonra pasa nakline ara verildi. Üst 
yarıda rampa yapılarak kepçe ile pasanın üstü tesviye edildi. Yan 
duvarlar taranarak proje değerlerine getirildikten sonra püskürtme 
beton uygulandı. paternine göre 6 m boyunda kablo ankrajlar 
yapılarak 2 m derinlikte çepe çevre kırcı odasını içinin desteklemesi 
tamamlanmış oldu.Aynı sistemle konveyör galerisinden ve 555 
katında pasa alınarak 2 m kot düşüşü sağlanır ara katın kazı ve 
desteklemesi tamamlanmış oldu.

3.2 Kırıcı Odası ile Konveyör Galerisinin Bağlantısının Kazı ve 
Desteklemesi

Şekil 3’deki 10. aşama kazısına girmeden önce konveyör galerisinde 
taranacak bölgelere 9 m boyunda kablo ankrajlar yapıldı. Kablo 
ankrajlar tamamlandıktan sonra tarama kazısına başlandı. Her 
patlatmadan sonra tarama yapılarak püskürtme beton uygulandı. 
Açığa çıkan kablo ankrajları kesilerek tekrar plaka takılarak germe 
işlemi yapıldı ve 10. aşama kazısı tamamlandı. 

Şekil 3 11. aşama ve Şekil 4 12. aşama kazıları öncesi konveyör 
galerisinin taranan bölgesinden yukarıya doğru kırıcı odası içerisine 
pasa yığılarak jumbonun çalışabileceği platform oluşturulup, içerden 
hassas bir şekilde eğimli delikler delinip, patlatılarak Şekil 3 deki 11. 
aşama ve Şekil 4’deki 12. aşama tamamlanmış oldu. Son olarak 

Şekil 4 deki 13. aşama da görülen şaftlar tamamlanarak, Projesi gereği 
taban betonları döküldükten sonra kırıcı montajı yapıldı (Şek. 5 ve 6).

4 HAVALANDIRMA ŞAFTININ KAZI VE DESTEKLEMESİ

Yer altı yapılarında havalandırma sistemi kurulmadan çalışmanın 
imkansız olduğu bilinmekte. Efem çukuru altın madeninde 
yüzeyden başlayarak katlar arasında devam eden şaftlara 
kurulacak fanlar vasıtası ile kirli hava emilerek dışarı atılacak, temiz 
hava galeri ağzında fanlar vasıtası ile emilerek çalışma ortamına 
basılacak şekilde projelendirilmişti. Çalışma ortamındaki CO 30 
ppm değerinin üstünde olduğu durumlarda çalışmaya ara verilirdi. 
Bu nedenle havalandırma şaftlarının zaman geçirilmeden açılması 
gerekiyordu.

Efem çukuru altın madeni hazırlık işleri projelendirilirken katlar arası 
kot farkı 20 m olarak öngörülmüştü. Kuzey portalde ilk oluşturulan kat 
635 katı idi (Şekil 7, kuzey portal 635 kat planı). Şekil 7de ki kat planı 
incelendiğinde kat girişinden sağa açılan T şeklinde galeriler mevcuttur. 
Yüzeyden açılacak şaft, T nin sağ ucundaki galeriye bağlanacaktı. T nin 
sol ucundaki galeride de 615 katına inecek şaft açılacaktı.
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5 HAVALANDIRMA ŞAFTININ KAZI VE DESTEKLEMESİ

Yer altı yapılarında havalandırma sistemi kurulmadan 
çalışmanın imkansız olduğu bilinmekte. Efem çukuru altın 
madeninde yüzeyden başlayarak katlar arasında devam eden 
şaftlara kurulacak fanlar vasıtası ile kirli hava emilerek dışarı 
atılacak, temiz hava galeri ağzında fanlar vasıtası ile emilerek 
çalışma ortamına basılacak şekilde projelendirilmişti. Çalışma 
ortamındaki CO 30 ppm değerinin üstünde olduğu durumlarda 
çalışmaya ara verilirdi. Bu nedenle havalandırma şaftlarının 
zaman geçirilmeden açılması gerekiyordu.

Şekil 5. Kırıcı odasının tamamlanmış olarak üç boyutlu görünümü

Şekil 6. Kırıcı odasından görünüşler

Şekil 7. Kuzey portal 635 kat planı 

Efem çukuru altın madeni hazırlık işleri projelendirilirken katlar 
arası kot farkı 20 m olarak öngörülmüştü. Kuzey portalde ilk 
oluşturulan kat 635 katı idi (Şek. 7, kuzey portal 635 kat planı). 
Şekil 7’de ki kat planı incelendiğinde kat girişinden sağa açılan 
T şeklinde galeriler mevcuttur. Yüzeyden açılacak şaft, T nin sağ 
ucundaki galeriye bağlanacaktı. T nin sol ucundaki galeride de 
615 katına inecek şaft açılacaktı.

Şekil 9, 10, 11 ve 12’de, havalandırma şaftı, patlatma deliklerine 
takoz yerleştirmesi ve şaftın sıkılmaya hazırlanmış halı 
gösterilmektedir. Şekil 7’deki şaftın ineceği galerilerin kazı ve 
desteklemesi tamamlandı. Yüzeyden söz konusu kata açılacak 
şaftın boyu 22 m ve çapı 3 m olarak öngörülmüştü. Yüzeyde 
şaftın açılacağı bölgede gerekli kazı ve destekleme yapıldı. 
Şaftın açılacağı yüzeye dairesel olarak 20 cm kalınlığında 
beton döküldü. Beton priz aldıktan sonra, şekil 8deki delme 
ve patlatma paternine göre yer üstünden delgiye başlanıldı. 
Delme ve patlatma paterninde görüldüğü gibi şaftın yatay 
ve düşey aksı üzerinde merkeze 70 cm mesafede 4 adet 
300 mm çapında delikler delindi. Bu büyük çaplı deliklerin 
sağlam ve sapmadan delinmesi, patlatma verimi açısından 
önemli olduğu için, delgi işlemi mini kazık ve ankraj makinesi 
yardımıyla, itinalı bir şekilde yapılmıştır. Şarj edilecek deliklerin 
çapı 102 mm idi. Önce 300 mm’lik delikler delindi. Daha 
sonra 102 mm’lik patlatma delikleri delinerek delgi işlemi 
tamamlandı. İlk patlatma öncesi deliklerin yer altı çıkış ağzına 
tahta takoz çakılarak delik ağızlarının kapatılması sağlanıp, 
yerüstünden şarj edilmesine imkan verilmiştir. Paternde 
görüldüğü gibi delikler, delik tabanından 6m yüksekliğe kadar 
anfo ile şarj edilerek patlatma yapılmıştır. İlk patlatma çok 
başarılı olup, şaftın tabanından yukarıya doğru 8 m civarında 
şaft açılmıştır. İkinci patlatma yapılmadan önce yüzeyden 
takozlara ip bağlanarak deliklerin içinden aşağıya doğru 
takozlar sarkıtılmış, ipin aşağı yukarı gelişi güzel hareketi 
ile takozların deliğe sıkışması sağlanmış ve gergin olan ip 
yüzeyde daha önce hazırlanan düzeneğe bağlanarak takozun 
delik tabanından düşmesi önlenmiştir. Deliğin tekrar şarj 
edilmesi için yüzeyden takoz üzerine bir miktar iri taş parçaları 
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Şekil 8. Delme ve patlatma paterni

Şekil 9. Havalandırma Şaftı delgisi 

Şekil 10. Patlatma deliklerine takoz yerleştirilmesi

Şekil 11. Şaftın patlatma deliklerine takoz yerleştirilmiş

Şekil 12. Şaftın sıkılamaya hazırlanmış hali

ve kum doldurularak anfonun delikten düşmesi önlenmiş 
ve delikler şarj edilerek ikinci patlatma gerçekleştirilmiştir. 
İkinci patlatma da 8 m civarında şarj edilmesine rağmen 
zeminin jeolojik yapısı gereği şaftın tamamı açılmıştır.

6 SONUÇ

Yer altı yapılarında jeolojik parametreler incelenerek ve kazı 
sırasında zemin davranımı da izlenerek en uygun delme ve 
patlatma paterninin oluşturulması maliyetlere olumlu katkısının 
yanı sıra iş emniyetine de katkı sağlamıştır. Efem çukuru altın 
madeninde iş emniyeti ve işçi sağlığında taviz verilmeden 
çalışılmıştır. Düşeyde uygulanan delme ve patlatma teknikleri 
ile ön görülen sürelerde kazı ve destekleme tamamlanmıştır. 
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Salini Impregilo Riyad metro ağının 3 
nolu metro hattı çalışmalarında yeni 
tünel açma makinasının hattın en geniş 

istasyonuna varması ile büyük bir aşama 
kaydetti. ArRiyadh New Mobility (ANM) 
konsorsiyumunun lideri olan Salini Impregilo, 
Jazlah isimli TBM ile 5,35 km’lik yolculuğun 
4,34 km’sini tamamlamış bulunmaktadır.

Portakal hat olarak bilinen 3 nolu hat 40 
km’den fazla uzunluğa sahip ve bu hattın 
11 km’si yeraltında konumlanmaktadır. Geriye 
kalan kısmı ise aç kapa yöntemi ile kazılacak 
olan bu metro projesi tamamlandığında 22 
adet istasyona sahip olacaktır. TBM 10,16 m 
çapında 100 metre uzunluğunda ve 1300 ton 
ağırlığındadır. 

RİYAD METRO PROJESİ’NDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI 

Riyad vali konağının yakınlarından geçen 
ve şehrin merkezinde bulunan Downtown 
istasyonu iki hattın aktarma istasyonu olarak 
şehrin yeni yapılarından biri olacaktır. 20000 
metrekare alana kurulacak olan istasyon 
Snøhetta isimli bir Norveç’li tasarım firması 
tarafından tasarlanmıştır. Giriş yapısı konik 
olarak paslanmaz çelikten tasarlanmış 
olup, yolcular için yürüme alanlarını gölge 
yapacak ve istasyon içerisindeki güneş ışığını 
düzenleyecektir. 

Salini Impregilo ANM konsorsiyumunun baş 
şirketi olmakta ve altı hatlı toplam 176 km 
uzunluğunda sahip 23 milyar dolar bütçeli 
mega projesinde yer almaktadır. Metro sistemi 
sayesinde şehrin trafiği azalacak ve hava kirliliği 

minimuma indirilmeye çalışılacaktır. Şehrin 
nüfusunun 2030 yılı itibarı ile 6,5 milyondan 
8,3 milyona yükselmesi beklenmektedir. 

Riyad 3 nolu metro hattı 

Proje ile Riyad metro hattı 3 nolu 
projenin mühendislik ve inşa çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu çalışma Suudi Arabistan 
başkentinde gerçekleştirilen mega projenin 
en uzun hattıdır. 

Yapımı süren inşaat çalışmaları toplam 180 km 
uzunluğunda ve 6 hattın birbirine bağlanacağı 
ve toplam bütçesi 23,5 milyar dolar olan bir 
projedir. 3 nolu hat 41,58 km uzunluğunda 
olup, batıda Jeddah Expressway yakınlarında 
başlayıp, doğuda Khashm El Aam ulusal 
korucu kampı yakınlarında tamamlanmakta 
ve dört ayrı tipolojide yapımı sürdürülen 
22 istasyondan oluşmaktadır. Hat üzerinde 
kullanılacak trenler 100 km/sa hızında, 36,7 
metre uzunluğunda (2 vagonlu) ve 267 yolcu 
kapasitesine sahip olacaktır. 

Bu çalışma, şehrin nüfusunun 2030 yılında 6 
milyondan 8 milyona çıkması beklendiği için 
sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir. 
Metro hattı ile şehirdeki trafik ve hava kirliliği 
azalacak ve ayrıca şehrin caddelerindeki araç 
sayısı oldukça kabul edilebilir rakamlara 
indirilecektir. 

Salini Impregilo reached another milestone in the construction of Line 3 of 
Riyadh’s metro system with the arrival of the tunnel-boring machine (TBM) at 
what will be a major station on the longest line of the massive project. Salini 
Impregilo, leader of the ArRiyadh New Mobility (ANM) consortium, oversaw 
the arrival of the TBM – named Jazlah – at the Downtown Station site as 
it neared the end of its 5.35-kilometre journey underground. The TBM has 
already excavated 4.34 kilometres.

A NEW MILESTONE AT RIYADH METRO PROJECT
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12 Ekim tarihi ile Arjantin’de önemli bir 
şehiriçi altyapı projesine imza atılmış 
ve bununla birlikte Buenos Aires 

şehrindeki şehiriçi ulaşım güçlendirilecek 
ve metro ağının kapasitesi arttırılacaktır. 
Bugüne kadar Tatuzão isimli tünel açma 
makinası Brezilya’da gerçekleştirilen 37 
km’lik Sarmiento raylı sistem hattının 13 
km’lik kısmını tamamlamış bulunmaktadır. 
Odebrecht mühendislik ve inşaat ekibinden 
proje sorumluları ve devlet yetkilileri inşaat 

işlerinin başlatıldığı törene katılmıştır. 
Törende Cumhurbaşkanı Mauricio Macri, 
Ulaştırma Bakanı Guillermo Dietrich ve 
Buenos Aires Valisi Maria Eugenia Vidal yer 
almıştır. 

Odebrecht yöneticilerinden Ricardo Vieira 
Buenos Aires’te gerçekleştirilen bu şehiriçi 
ulaşım projesinin bir parçası olmaktan oldukça 
gururluyuz, proje tamamlandığında ulaşım 
probleminin çok büyük bir kısmını çözeceğini 
düşünüyorum sözlerini dile getirdi.

ArjAntin’in En GEniş ÇAplı AltyApı projEsi

In Argentina, October 12 marked the return of an important urban 
infrastructure project, which will improve the public transport in Buenos 
Aires and increase the number of people assisted each day. On the 
date, the Tunnel Boring Machine – better known as “Tatuzão” in Brazil – 
began to excavate a 13-km tunnel as part of the modernization work for 
the Sarmiento Railroad Line, which extends 37 km in all. 

ARGENTINA’S LARGEST TRANSIT PROJECT MOVES FORWARD

Yüzde elli daha fazla yolcu 

Bu yatırım şehirdeki büyük çaplı çalışmalardan 
biri olup, ağırlıklı olarak şehrin batı kesimine 
hizmet edecektir. Çalışma içerisinde sekiz 
adet yeni tünel tipi istasyon yapımı işini 
ve yeni bir sinyalizasyon ve elektrik enerji 
sistemi içermektedir. Proje tamamlandığıda 
Sarimiento hattında çalışan trenlerin sefer 
sıklığı arttırılacak ve günlük %50 daha fazla 
insan taşıyabilecektir. 

Ek olarak, trafik akış izleme sistemi yeni 
sinyalizasyon sistemi, elektrik temin noktası 
ve yangınla mücadele sistemi ile uluslararası 
standartlara ulaştırılacaktır. Sözleşme 
direktörü Henrique Ventura bu yeni hat 
herkes için daha güvenli olacaktır sözlerini 
dile getirdi. Aynı zamanda gayrimenkul 
değerlerini pozitif bir boyutta etkileyecek 
ve varolan hattın üzerinde belirli revizyonlar 
sağlayacaktır. Bununla birlikte kazaların 
gerçekleşme riskini ve trafikte araçlar ile 
etkileşim problemini en aza indirecektir. 
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B irçok şehir gibi Londra’da da trafik 
problemi çok büyük boyutlardadır. 
Eurostat Urban Europe raporu 

doğrultusunda Avrupa’daki en kötü trafik 
problemi bu şehirde yer almakta ve bireyler 
yılda ortalama 101 saatlerini trafikte 
harcamaktadır. 

Bu problemin çözümü için uygulanabilecek 
en uygun çalışma varolan tren, otobüs ve 
metro hatlarını daha verimli ve daha uzağa 
erişebilen bir uygulama haline getirmek ve 
bu sayede bireylerin toplu taşıma hatlarını 
kullanması olarak belirlenebilir. Londra’lı 
bir firma olan PLP Mimarlık bu konuda 
araçları yeraltına taşımak gibi daha radikal 
bir fikre sahip. 

PLP AR-GE müdürü Lars Hesselgren konu 
hakkında “CarTube olarak adlandırılan projede 
araçlar konveyör sistemi ile yeraltından 
taşınacaktır. Saatte 80 km gibi sabit bir hızla 
hareket edecek olan araçlar dur kalk gibi 

BU TÜNEL SAYESİNDE 1 SAATLİK YOLCULUK  
15 DAKİKAYA İNECEK

PLP Architecture, a London-based firm, is proposing a more radical idea: 
moving vehicles underground. Called the CarTube, the firm’s concept envisions 
an underground tunnel of automated, conveyor belt-like tracks. The CarTube 
would be a 15.5-mile network of tunnels for automobiles, in which each car 
would be spaced spaced between .6 and 1.2 miles (1-2 km) apart.

THIS TUNNEL for CArS CoULD CUT AN HoUr-LoNG 
CoMMUTE DowN To 15 MINUTES

Projenin tasarım özellikleri

CarTube projesi yaklaşık 25 km uzunluğunda 
otomobiller için yapılmış bir tünel yapısını 
içermekte ve araçlar birbirinden 1-2 km ara 
ile bant sistemi üzerine yerleştirileceklerdir. 
Hesselgren sistemin tıkanıklığı azaltması 
için yeryüzünden 10 ile 30 metre arası bir 
derinlikte olacağını bildirmiştir. 

CarTube tünelleri varolan caddelere 
bağlanacaktır. Sürücüler sadece kendileri için 
ayrılan bölgeye binecek ve eğim ile birlikte 
tünele doğru yol alacaklardır. 

Hesselgren otomasyonlu olarak uygulanacak 
bu sistem ile araçların sabit bir hız ile 
seyretmesini amaçlamaktadır. Bu sayede bir 
saatlik bir yolculuk 15 dakikaya indirilebilecektir. 
Bundan sonraki en başarılı ulaşım sistemi ise 
ışınlanmaktır sözlerini dile getirdi.  

Hesselgren, ekip bu projeyi ilk olarak 
Londra’da gerçekleştirmeyi planlasa da, 
Şanghay ve New York gibi trafik probleminin 
mevcut olduğu şehirlerde de kullanılabileceği 
düşüncesindedir. Araçları yerin altına almak 
yayalar için yeryüzünde yeni alanlar da 
yaratacaktır sözlerini ekledi. 

Yeraltı araç tüneli projesi zorlu ve geleceğe 
dönük bir proje olarak gözükse de, şu an 
kullanımda olan otobüs, metro gibi toplu 
taşıma sistemlerinden daha az zaman, bütçe 
ve enerji gerektirmekte olduğu kesindir. 

Guardian’a göre o büyüklükte bir yeraltı 
bölgesinin Londra gibi metro, tren ve 
kanalizasyon tünelleri içeren bir şehirde 
nasıl bulunacağı ise tartışma konusu olarak 
gündeme gelmektedir. 

Hesselgren CarTube çalışmasının metrodan 
daha hızlı ve verimli olacağını düşünmekte. 
“Bu teknoloji daha hızlı ve elverişli olmasından 
dolayı yatırım yapmaya daha müsait bir sistem 
ve eminim ki ileride kapasite arttırımına 
gerek olacaktır” sözlerini ekledi.  

bir trafikte hareket etmeyecektir. Bu sayede 
araçların seyahat süresi yaklaşık olarak bir 
saat azalacaktır”. sözlerini dile getirdi. 

PLP proje için bir bütçe belirleyemedi fakat, 
117 km uzunluğunda yüksek kapasiteli şehrin 
güneydoğusunda yapımı yeni tamamlanan 
Crossrail projesinden çok daha az maliyetli 
olacağını düşünmektedirler. Crossrail 
projesinin toplam bütçesi ise 14,8 milyar 
pound olarak belirlenmiştir. 

CarTube projesi için hazır bir plan olmadığını 
belirten Hesselgren, proje için Google gibi 
birçok ortak ile görüştüklerini bildirdi. Bu 
proje için ön görülen inşaat süresi ise 10 
yıldan daha az olarak belirlenmiştir. 

42-43-YURTDIŞI PROJELERİ-BU TÜNEL SAYESİNDE 1 SAATLİK YOLCULUK 15 DAKİKAYA İNECEK.indd   42 05.03.2017   01:36:54



42-43-YURTDIŞI PROJELERİ-BU TÜNEL SAYESİNDE 1 SAATLİK YOLCULUK 15 DAKİKAYA İNECEK.indd   43 05.03.2017   01:36:56



44 Yurtdışı Projeler – Overseas Projects

Ocak - Şubat 2017 .  www.tunelder.org.tr

Ş ili’de yapımı süren Los Condores HES 
inşaatında 500 m kaya örtü tabakasına 
sahip, tünel projesi deniz seviyesinden 

2500 metre yükseklikte gerçekleşmektedir. 
Ocak 2017 ayında 4,56 m çapındaki Robbins 
çift kalkanlı tünel açma makinası 900 metre 
uzunluğundaki erişim tüneli kazısını tamamlamış 
olup, projenin ilk etap tüneli kazısı için hazırlıklara 
başlamıştır. Makina 27 Mayıs 2016 tarihinde 
kazı çalışmalarına başlamış olup, toplamda 1300 
metre tünel kazısını tamamlamıştır. 

Makinanın şantiye alanına ulaşması ise oldukça 
zorlu olmuştur. TBM parçalarının zorlu ve dağ 
yollarından bölgeye ulaştırılması işlemi projenin 
zorlu aşamalarından biridir. Yüklenici firma 
Ferrovial Agroman Los Condores hidroelektrik 
projesinin tünelcilik faaliyetlerinden sorumlu 
olup, makinanın kazıya başlamasındaki 
zorluklardan oldukça haberdar bir ekipti. 
Ferrovial Agroman tünel üretim müdürü Pello 
Idigoras “Projenin gerçekleşeceği And Dağları, 
konumu itibariyle oldukça zorlu bir bölgedir. 
Bütün bunlara rağmen çalışmaları verimli bir 
çalışma şartlarında yürütmek için elimizden 
geleni yapıyoruz” sözlerini dile getirdi.  

ÇİFT KALKANLI ROBBINS TBM AND DAĞLARINI KAZIYOR

Chile’s Los Condores HEPP is a high cover, hard rock challenge, with 500 m 
(1,640 ft) of rock above the tunnel and a high-altitude jobsite 2,500 m (8,200 
ft) above sea level. As of January 2017, a 4.56 m (15.0 ft) Robbins Double Shield 
TBM had completed boring its 900 m (2,950 ft) long access tunnel and was 
well on the way to boring the first section of headrace tunnel.  The machine 
embarked on its journey on May 27, 2016, and has since excavated over 1,300 
m (4,270 ft) of tunnel in total.

ROBBINS DOUBLE SHIELD DIGS tHE ANDES

12 km olacaktır. Idiogras, hidroelektrik projesinin 
etrafına olan etkisini şu şekilde yorumladı. “Bu 
proje ülkenin toplam enerji üretimini arttıracaktır 
ve halkın ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda 
büyük bir adım sağlayacaktır”. 

Proje, Şili’nin dağlık bölgesinde gerçekleşmekte ve 
sedimanter ile volkanik olarak iki  kayaç türünde 
yürütülmektedir. Tek eksenli basınç dayanımlı 
testi yürütülen kayaçların dayınımı 100 MPa 
değerlerine ulaşmakta ve her biri en az iki adet fay 
hattı içermektedir. Riyolit, andezit, tüf ve breş türü 
kayaçlardan oluşan tünel jeolojisi çift kalkanlı tünel 
açma makinası için oldukça uygundur. Idigoras, orta 
ve yüksek dayanımlı formasyonların hakim olduğu 
bu çalışmada çift kalkan teknolojisinin oldukça 
uygun olduğunu ileri sürdü. Bunların dışında, 
bazı bölgelerde karmaşık zeminler yapıları da yer 
almaktadır. 3500 litre/dak su gelişini önlemek için, 
yüklenici çimento ile poliüretan ve köpük bazlı 
dolgu uygulaması da yürütmektedir. Robbins çift 
kalkanlı teknolojisi bu duruma en uygun şeklide 
uygulanmaktadır. 

TBM kazısı ile paralel olarak devam eden segment 
yerleştirme işlemi 250 mm kalınlığında, 1,2 m 
uzunluğunda 4+1 düzenlemesindeki halkalar 
ile yürütülmektedir. Makinalar kazı çalışmalarını 
ortalama 20 saat kazı süresinde 25 halka yerleştirme 
performansı ile gerçekleştirmektedir. Ekipler 10 saatlik 
iki vardiya halinde kazı çalışmalarını yürütürken, 4 
saat ise bakım çalışmalarına ayrılmaktadır. Idigoras 
erişim tünelinin tamamlanmasını oldukça büyük 
bir adım olarak görmekte ve geriye daha çok fazla 
yapılacak iş olduğunu bildirmektedir. “Mühendislik, 
üretim, kurulum işleri ile geçen birkaç ayın ardından 
bu sonucu görmek bizi mutlu etti. Ekipteki kişiler 
olmadan bu çalışmayı gerçekleştirmek ve TBM’i 
kazıya almak bizim için imkansız olacaktı”. sözlerini 
dile getirdi. 

Şantiye alanı, Santiago Şili’nin 360 km güneyinde 
yer almakta ve planlanan 150 MW santrali ve 
tünelcilik faaliyetlerini içermektedir. Robbins çift 
kalkanlı TBM’i 6 ve 4,4 km uzunluğundaki iki kesit 
olarak planlanan tünelin kazısını yürütecektir. 
İki tünel arasındaki kesit ise delme patlatma 
yöntemi ile açılacak olup, tünelin nihai uzunluğu 
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37,5 km uzunluğu ile Shuakhevi hidroelektrik santrali tüneli Dünya’nın 
en uzun ikinci hidroelektrik santral tüneli olma özelliği taşıyor.  En 
uzun HES tüneli 39,7 km ile İzlanda’da yer alan Kárahnjúkar barajında, 

üçüncü en uzun tüneli ise 34,4 km ile Norveç Evanger HES tüneli olarak 
yer almaktadır. Bu tarihe kadar, Gürcistan’daki en uzun hidroelektrik santral 
tüneli Shuakhevi HES tünelinden çok daha kısa olan 15,3 km uzunluğu ile 
Enguri HES tünelidir. 

Bu proje, Adjaristsqali Georgia LLC şirketi tarafından inşa edilmekte olup, 
Gürcistan’da yapımı devam eden karbon emisyonu azaltma Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Kararlarına uygun olarak planlanan ilk projedir. 

S trabag Grubu altındaki firmalardan biri olan Zublin, Schleith firması 
ile birlikte Kriegstrasse araç tüneli projesini Karlsruhe şehrinde 
gerçekleştirecektir. İki şeritli olarak tasarlanan bu proje Kombilösung 

toplu taşıma altyapı projesinin ikinci etabı olarak yer almaktadır. Projenin 
nihai amacı verimli bir raylı sistem ağı kurmak ve şehrin merkezindeki trafiği 
azaltmaktır. Yol tüneli için yapılan sözleşmenin bütçesi ise 300 milyon euro 
değerinden daha düşük olarak belirlenmiştir.

Strabag Genel Müdürü Thomas Birtel “Züblin firmamızın Karlsruhe 
şehrinde böyle bir proje için görevlendirilmesi bizi oldukça memnun 
etti. Kreigsstrasse üzerinde yapılacak olan bu araç tüneli tramvay hattı 
ve yaya ile bisikletliler için de yer açacaktır. Yeni nesil trafik konsepti 
olarak adlandırılabilecek bu proje Karlsruhe şehir merkezine kaliteli bir 
yaşam sağlamayı hedeflemektedir sözlerini dile getirdi.  İnşaat işlerinin 
Nisan 2017 itibarıyla başlaması beklenmekte ve 2021 yılının ortalarında 

DÜNYANIN EN UZUN 2. HES TÜNELİ 
GÜRCİSTAN’DA İNŞA EDİLDİ

KARLSRUHE’DE YENİ KREIGSSTRASSE ARAÇ TÜNELİ 
İNŞA EDİLECEK

With a total length of 37.5 km, the Shuakehvi 
Hydropower Plant (HPP) tunnel in Georgia is now 
the second longest hydropower tunnel in the world. 
The world’s longest hydropower tunnel is located 
in Iceland at the Kárahnjúkastífla Dam and has a 
length of 39.7 km. The third longest tunnel, with 
a length of 34.4 km, is located in Norway at the 
Evanger HPP.

Züblin, the Strabag Group subsidiary is leading a 
consortium with Schleith to build the Kriegsstraße car 
tunnel in Karlsruhe. The two-lane tunnel in Kriegsstraße 
is the second part of the Kombilösung public transport 
infrastructure project to build an efficiently functioning rail 
network for the local public transport and to reduce the 
volume of traffic in central Karlsruhe. The contract for the 
road tunnel has a value in the low triple-digit millions.

The WORLD’S 2nD LOnGeST hYDROPOWeR 
TUnneL COnSTRUCTeD in GeORGiA

The neW KRieGSSTRASSe CAR TUnneL 
in KARLSRUhe

Santral 450 gigawatt saat yıllık üretim kapasitesi ve toplamda yıllık 200000 
tondan daha fazla sera gazı emisyonu azalacaktır. Proje tamamlandıktan 
sonra, Gürcistan 187 MW kurulu güce sahip bir enerji santralini kullanıma 
alacaktır. Kış aylarında üretilen enerji büyük bir çoğunlukla Gürcü halkı için 
kullanılacaktır. Yaz aylarında ise enerji yüksek miktarlarda üretildiğinde, 
fazla olan enerji Türkiye’ye gönderilecektir. 

Shuakhevi HES projesi 416 milyon dolar bütçeli bir çalışma olup, toplamda 
730 Gürcü bireyi bünyesinde çalıştırmaktadır. Tamamlanmasının ardından, 
enerji santrali Gürcü ve yabancı profesyoneller ile birlikte işletilecektir. 

tamamlanması planlanmaktadır. Tünel Kreigsstrasse üzerindeki mevcut 
trafiği Mendelssohnplatz ve Karlstor arasındaki 1,6 km tünel yapısı ile 
yeniden yönlendirmeyi planlamaktadır. Tünel açma metodlarından birini 
kullanmak yerine bu tünel projesi aç kapa yöntemi ve dikdörtgen şeklinde 
betonarme kaplama sistemi ile tasarlanacaktır. Züblin-led konsorsiyumu 
önce dokuz metre derinliğinde hendek kazısını gerçekleştirecek ardından 
tramvay için gerekli rayların döşemesi işlemini yürütecektir. İnşaat işleri 
toplamda dokuz aşamaya ayrılabilir. Projenin güzergahı üzerinde yer alan 
binalar ve sığ yeraltı su seviyesi sızdırmazdık işlemleri ile kazı bölgesinin 
desteklenmesi işlemlerini oldukça zorlu bir hale getirmektedir. 

Züblin geniş çaplı altyapı ve inşaat mühendisliği uygulamalarında oldukça 
fazla tecrübeye sahiptir. Ayrıca, Deutsche Bahn adına yapılan Rastatt hızlı 
tren tüneli yapımı işinde ise oldukça başarılı bir rol oynamıştır. 
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Dördüncü ve son tünel açma makinası 
Follo hattı projesinde Ski şehrine 
doğru olan yolculuğunda kazı 

çalışmalarına başladı. Projede yer alacak dört 
TBM’de işletmeye alınmış bulunmaktadır. 
Önümüzdeki iki yıl boyunca “Magda 
Flåtestad”, “Kraliçe Eufemia”, “Kraliçe 
Ellisiv” ve “Anna fra Kloppa”, 18,5 km 
uzunluğundaki demiryolu tünelinin kazısı 
gerçekleştirecektir. 

FOLLO HATTI PROJESİ’NDE DÖRT ADET TBM KAZI 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI 

This week the fourth and last Tunnel Boring Machine at the Follo Line Project 
started its journey towards the city of Ski. This means that all four TBMs at 
the project now are operational. During the next two years the TBM, named 
“Magda Flåtestad”, and three other machines – “Queen Eufemia”, “Queen 
Ellisiv” and “Anna fra Kloppa”, will excavate and line 18,5 km of railway tunnel.

ALL FOUR TBMs OPERATIONAL at the FOLLO LINE PROJECT

Projede ise yeni bir aşama kayedilmiştir. Dağ 
içerisindeki geniş kurulum yerlerinde dört 
adet makinanın altı ay içerisinde kurulması 
ise oldukça büyük bir başarıdır. Anne Kathrine 
Kalager TBM proje menejeri Accicona Ghella 
ve alt yüklenicilerine özel olarak teşekkür 
ettiğini dile getirdi. 

Fernando Vara Accicona Ghella Ortak Girişimi 
proje müdürü dört adet TBM planladığımız 

şekilde kullanıma alınmıştır. Makinaların 
taşınması ve kurulumu oldukça zorlu bir 
etap olmasına rağmen, biz planlanan iş 
akışının önünde yer almaktayız sözlerini dile 
getirdi. Ayrıca TBM’lerin kazıya alınmasından 
oldukça memnun olduğunu dile getirdi. 

Dört adet TBM iki yıllık süre boyunca yaklaşık 
olarak 9 km tünel kazısı gerçekleştirecektir. 
Şu ana kadar projede 1850 metre tünel 
kazısı gerçekleştirilmiştir. Makinaların 
her biri 150 m uzunluğunda 2400 ton 
ağırlığında ve 9,96 metre çapına sahiptir. 

Follo hattı projesi Norveç’te gerçekleştirilen 
en geniş çaplı altyapı projesidir. AG ortak 
girişimi Norveç ulusal demiryolu kurumu 
(Jernbaneverket) adına ana tünelin kazısını 
gerçekleştirmektedir. 20 km uzunluğu 
ile 2021 yılında tamamlandığında 
İskadinavya’nın en uzun demiryolu tüneli 
olacaktır. 
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27 Ekim tarihinde başlayan ve 199 
gün devamlı olarak Kahire zemin 
şartlarında tünel açma makinası 

ile sürdürülen kazı çalışmaları rekor bir 
hız ile Alf Maskan İstasyonu’na varmış 
bulunmaktadır. 

Kahire Metrosu Hat 3 üzerinde 
gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla 
devam etmektedir. Geçtiğimiz bahar 
Systra ile imzalanan sözleşmede Hat 
3’ün 3.aşaması olan batı kazısı ile aynı 
projenin 4 nolu aşaması olan, içerisinde 
hattın uzatma çalışmasını içeren 
Haroun, Çevreyolu ve Kahire Uluslararası 
Havalimanı’na ulaşması beklenen projede 
yer almaktadır. 4. aşama toplamda üç 
projeye ayrılmış olup, 4A ve 4B şu an 
yapımı devam etmekte olan 16,6 km kazıyı 
içermekte ve 4C ise bunların ardından 10 
km olarak gerçekleştirilecektir.

KAHİRE METROSU HAT 3

The extension of line 3 of the Cairo metro is making rapid progress: on 27 
October, after 199 days of continuous excavation at a record pace in the Cairo 
subsoil, the tunnel boring machine reached the station Alf Maskan.

LINE 3 of the CAIRO METRO

Systra’nın projedeki rolü

Systra; 4A ve 4B projelerinde danışman 
olarak yer almaktadır. Mısır Ulusal 
Tüneller İdaresi ile birlikte yerel 
sözleşme çalışmalarında uygulamalarını 
sürdürmektedir. 4A için yapılan sözleşme 
ise Fransız-Mısır ortak girişimi olan Vinci 
Construction Grands Projets, Bouygues 
Travaux Publics, Arab Contractor ve Orascom 
Industries firmalarından oluşmaktadır. 
Projenin 4B aşaması ise Mısırlı bir ortak 
girişim olan Arab Contractor ve Orascom 
Industries tarafından oluşturulmuştur. 

Günde 19 adet halka yapım işlemi 
gerçekleştirildi 

Projenin 4A aşamasında Haroun ile 
gelecekte yapımı tamamlanacak olan 
EL Nozha 1 ve 2 istasyonları arasına 
yapılacak toplamda 5.105 metrelik bir 

tünelcilik faaliyeti yer almaktadır. En iyi 

performans değeri 4 Ekim 2016 tarihinde 

28,2 metre (19 prekast halka) kazı değeri 

ile gerçekleştirilmiştir. 27 Ekim tarihinde 

gelecekteki ara istasyonlardan biri olan 

Alf Maskan İstasyonu’na kadar olan kazı 

işlemleri tamamlanmıştır. Toplamda 199 

gün süren bu tünelcilik faaliyeti sonucunda 

4A aşamasında yapılması planlanan tünel 

kazısının %40’ı (1.811 m) tamamlanmıştır. 

Kazı çalışmalarında kullanılan tünel 

açma makinası değişen yoğunluklu olup, 

çapı 9,489 metre olarak tasarlanmıştır. 

Kurulum işlemlerinin tamamlanmasının 

ardından makina kazı çalışmalarına Nisan 

2016 tarihinde başlamıştır. Tünel kazısı 

esnasında kullanılan prekast betonarme 

segmentler 8 parçdan oluşmaktadır. 

Kazı işlemleri 4 farklı zemin yapısında 

gerçekleştirilmiş olup, bunların iki tanesi 

kum bir tanesi ise kil formasyonu olarak yer 

almaktadır. Jeolojik birimlerin stratigrafik 

yapısı ise oldukça homojen bir davranış 

sergilemektedir. 
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Kaynak: www.radio.cz

B lanka Tünel Projesi’nin 
tamamlanmasından bir yıl sonra, 
Prag şehri yetkilileri Perşembe günü 

Hospodářské gazetesi üzerinden yeni bir 
geniş çaplı tünel projesini duyurdu. Şehir 
yetkilileri bu yeni proje ile birlikte şehir 
içi trafiğinin çevre yolu ile birlikte oldukça 
azalacağını ön görmektedirler. 

Prag şehri yetkilileri 80 milyar kron 
değerindeki bir bütçeyi gelecek yılın 
projeleri için kenara ayırdı. Üç tünelden 
oluşan projenin ön görülen bütçesi yaklaşık 
50 milyar kron olarak belirlenmiştir. Fakat 
vali yardımcısı Petr Dolínek bu miktarın 
daha fazla olabileceğini bildirdi. 

Petr Dolínek bu projenin şehir için en önemli 
olduğu söylemenin yanında, tamamlanmadığı 
takdirde Prag şehrinin trafik problemi hiçbir 

PRAG ŞEHİR MECLİSİ YENİ BİR TÜNEL PROJESİ PLANLIYOR

zaman çözülemeyecektir sözlerini dile 
getirdi. 

Petr Dolínek sözlerine şu şekilde devam 
etti “Ne zaman yolun bir kenarında inşaat 
çalışması olsa, trafiğin diğer yöne aktarılması 
ile tıkanmalar ve hatta uzun süreli durmalar 
gerçekleşmektedir. Şehir içi çevre yolu projesi 
bu tıkanıklığı bitirmek için atılan ilk adımdı”. 

Yeni tünelin yapımı ile Blanka tüneli Jižní 
spojka olarak anılan şehrin güney kısmı çevre 
yolu  ile bağlanacaktır. Blanka tünelinden 
Bulovka hastanesi üzerinden başlayan 
tünel Jarov caddesi üzerinden geçerek 
Shalka yerleşim birimine ulaşmaktadır. Bu 
sayede şehrin çevre yoluna bağlantı da 
sağlanacaktır. Tünelin diğer bir çıkışı ise 
Libeň bölgesine çıkmaktadır.  Nihai güzergâh 
tam olarak belirlenmemiş olup, yeni projenin 

en zorlu bölgelerinden biri dört şeridin yan 
yana yapımına izin vermeyecek olan,  nehrin 
kenarında bulunan Povltavská caddesi olarak 
gözükmektedir. Bu bağlamda tasarımcılar 
çift katlı tünel, yeryüzünde iki seviyeli yol 
veya tünel yeryüzünün birlikte uygulandığı 
üç çözümden birini seçecektir. 

Şehir yetkilileri sözleşmenin ihale işlemlerini 
Noel tatiline kadar bitirmeyi planlamaktadır. 
2017 yılının ilk çeyreğinde ise tasarımcı 
firmanın belirlenmesi işleri yürütülecektir. 
Uzmanlar, bu büyüklükte bir projenin 
hazırlıklarının tamamlanması işlemi yaklaşık 
1,5 sene sürecektir şeklinde konuştu. 

Blanka tüneli tasarımcısı Stara firmasından 
Ludvík Šajtar planlama işlerinin altı veya yedi 
yıl sürebileceğini bildirdi. Blanka tünelinin 
hazırlıklarının 12 yıl, tamamlanmasının ise 
diğer bir 8 sene sürdüğünü ayrıca sözlerine 
ekledi. 

Vali yardımcısı Petr Dolínek bu konuda daha 
iyimser bir yaklaşıma sahip olmak ile birlikte 
ve tünel çalışmasının 10 yıllık bir süre 
zarfında tamamlacağını düşünmektedir. 

After completing the controversial Blanka tunnel complex more than a year 
ago, Prague Town Hall is now considering digging deep into its pockets and 
constructing another massive tunnel, the daily Hospodářské noviny reported 
on Thursday. City councillors are hoping that the new project would finally 
solve traffic problems by completing the city inner ring road.

PRAGUE CITY COUNCIL ENVISAGES NEW TUNNEL PROJECT
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Systra, Suudi Arabistan başkentine 
otomasyonlu metro ağı kurmanın son 
aşamalarına yaklaşmıştır. Şehrin 6,5 

milyon sakini bu projeleri 2020 yılından 
önce kullanabilecektir. Çalışmaların 
planladığı gibi ilerleyen projede 1 nolu 
hattın tünelcilik faaliyetleri tamamlandı. 
2013 yılından itibaren yüklenici firmalar ilk 
üç hattın tünelleri üzerinde çalışmaktadır. 

1,2 ve 3 nolu hatlarda toplamda 20 km 
kazı çalışması yapıldı

Toplamda 104 km olarak planlanan 
projenin ilk üç hattı şehir merkezine 
hizmet edecek olup, 25 km yeraltı tüneline 

RİYAD METROSU HAT 1 TÜNELLERİ TAMAMLANDI 

sahip olacaktır. Beş adet tünel açma 
makinasının yürüttüğü kazı çalışmalarının 
nihai kaplama işlemi de paralel olarak 
yürütülmektedir. Dört adet TBM’in çalıştığı 
1 nolu hatta çalışmalar 24 Ekim 2016 
tarihinde tamamlanmıştır. 2 nolu hattın 
tünelleri Yeni Avusturya Tünel Açma 
Metodu ile yürütülmekte ve 3 nolu hat 
üzerinde çalışan TBM’in çalışmalarını 2017 
başlarında tamamlanması beklenmektedir. 

Systra ve ortakları projenin nihai 
tasarımından, ilerlemesinden ve inşaat 
işlerinin kontrolünden sorumludur. 
Optimum seviyedeki çalışmaların nasıl 
yapıldığını kontrol etmek için, özel bir 

takım oluşturulmuştur. İşlerin takibi için 
50’si yerli olan 250 kişiyi işe alan SYSTRA 
proje çalışmalarını yürütmektedir. 

Entegre otomatik tren işletim sistemi 

İlk üç metro hattı 85 adet istasyonun 
62 tanesini içermektedir. İlk üç hattın 
mimari tasarımı uluslararası düzeydeki 
firmalara verilmiştir. Riyad metro şebekesi 
altı adet ayrı metro hattından oluşmakta 
ve toplamda 176 km uzunluğundaki bir 
projedir. Sürücüsüz, entegre otomatik 
tren işletim sistemi maksimum güvenlik 
önemleri ve yüksek kapasitenin sağlanması 
için seçilmiştir. Sefer sıklığı 90 sn ve 
maksimum tren hızı 80 km/sa olarak 
tasarlanmıştır. 

2020 yılı itibarı ile yeni bir ulaşım sistemi 

6,5 milyon bireyin yaşadığı Suudi Arabistan 
başkentinde şu an tercih edilen ulaşım 
sistemi özel araçlardır. Şehirdeki mevcut 
trafiği ve onunla bağlantılı kirliliği azaltması 
beklenen bu projenin detaylı bir ulaşım 
hattı oluşturacağı ve uç noktalarından 
belirlenen otobüs hatları ile şehrin bütün 
kısımlarına ulaşım sağlanacaktır. Bütün 
bu ulaşım sistemi 2020 yılından önce 
işletmeye alınacaktır.  

SYSTRA is on the verge of completing an automated metro network in 
the capital of Saudi Arabia. The 6.5 million people of Riyadh will be able 
to use the line before 2020, and the project is progressing well: tunnel 
boring machines have now completed the excavation of the future route 
of Line 1. Since 2013, the group has been working on the first three lines 
of the metro system.

RIYADH METRO: LINE 1 TUNNELS COMPLETEDIYADH METRO: 
LINE 1 TUNNELS COMPLETED
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2016 sonbaharında yüklenici PPI 
Chrobok S.A. Polonya’da iki yeni boru 
hattı projesini hayata geçirdi. Projenin 

güzergahı var olan boru hattı ile birlikte 
zorlu jeolojik koşullar altında oluşturuldu. 
700 ve 464 metre uzunluğundaki hatlar 
için Polonya’da ilk defa olmak üzere 
Herrenkencht tarafından geliştirilen Direct 
Pipe teknolojisi kullanılmıştır.

Kuzey-Güney doğrultusunda yer alan boru 
hattı çalışması Polonya’nın artan doğal 
gaz ihtiyacı için geliştirilmiş bir projedir. 
Ülkenin güney batısında yürütülen 
Czeszów-Wierzchowice Doğalgaz Boru 
Hattı da bu projenin bir parçasıdır. Şu ana 
kadar Polonya’da genellikle nehirlerin ve 
yolların geçişlerinde yatay yönlendirmeli 
sondaj teknolojisi kullanılmıştır. Uzun yıllar 
boyunca kullanılan bu yöntem oldukça fazla 
sondaj çalışması içerse de, heterojen ve 

TEK ADIMDA ÖRNEK BİR BORU HATTI ÇALIŞMASI 

duraylı olmayan zemin yapılarında kendini 
kanıtlamıştır. Wierzchowice ve Czeszów 
arasındaki kumlu ve killi zeminler projenin 
jeolojik koşullarını oluşturmaktadır. Bunlar 
ile birlikte her iki güzergah 700 ile 464 
metre uzunluğuna sahip olup, var olan 
gaz hatlarından geçmektedir. Bu nedenden 
dolayı kazı çalışmalarındaki istenmeyen 
sapmalardan oldukça kaçınılmıştır. Bu proje 
için ana yüklenici PGNiG Technologies S.A. 
ve kazı işleri yüklenicisi PPI Chrobok S.A. 
Herrenknect firmasından yenilikçi Direct 
Pipe teknolojisi için yardım almıştır. Bu 
yöntem sayesinde mikrotünelcilik ve yatay 
yönlendirmeli sondaj uygulamalarının 
avantajları bir arada yer almaktadır. Tek bir 
adımda istenilen boru hattı yerleştirilmekte 
ve prefabrik boru yerleştirme işlemi 
ise yeryüzünde herhangi bir kazı işlemi 
olmadan gerçekleştirilmektedir. 

TBM’i yönlendiren jiroskoplu pusula 
sayesinde kazı ekibi dış çapı 1,047 metre 
olan iki adet boru hattını toplamda 16 gün 
içerisinde yerleştirdi. Bu yöntem sayesinde 
ekolojik olarak hassas bir yapıda bulunan 
balık göleti güvenli bir şekilde geçilmiştir. 
Sıkışma yaratabilecek zeminler Direct 
Pipe metodu için bir problem olmaktan 
çıkmaktadır. Yüksek seviye sürtünme direnci 
gerektiren yerlerde dahi 500 tonluk baskı 
kuvveti kapasitesi olan başlatma şaftına 
yerleştirilen boru itme istasyonu gereken 
değerlerin oldukça üzerindedir. Yapılan 
fazla kazı miktarına rağmen boru hattının 
kaplamasında bir hasara rastlanmamıştır. 

Sonuç olarak, proje çok başarılı bir şekilde 
tamamlanmıştır. Günlük 147 metreye varan 
performans değerleri ile oldukça başarılı 
bir sonuç elde edilmiştir. GAZ-SYSTEM 
Planlama ve İzleme Sistemleri müdürü 
Roland Kośka; “Yatay yönlendirilebilir 
sondaj ve mikrotünelcilik yöntemlerinin bir 
kombinasyonu olan bu uygulamada boru 
hattı inşasında karşılaşılan problemler 
oldukça düşük seviyelere indirilmiştir. 
Gelecekte bu yöntem ile daha fazla projeler 
gerçekleştirileceğini düşünmekteyim. Daha 
hızlı, ekonomik ve çevreye zararı minimize 
eden bir çalışma olduğunu düşünüyorum.” 
sözlerini dile getirdi.

In the fall of 2016, drilling contractor PPI Chrobok S.A. installed two new 
gas pipelines in Poland. The alignment runs along existing gas lines and 
through geologically challenging terrain. With the laying of the 700 and 
464-meter-long pipelines, Herrenknecht’s Direct Pipe technology was used 
in Poland for the first time.

EXEPLARY PIPELINE CROSSING IN A SINGLE STEP
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Makine bilgileri M-2091

Makina türü: Direct Pipe (AVN800 + Pipe Thruster HK500PT)
Kazı çapı: 1,140mm
Maks Tork: 90kNm
Boru itme kuvveti: 500t

Proje Bilgileri
Boru hattı uzunluğu: 1x 464 m, 1x 700m

Boru hattı dış çapı: 1047mm

Boru hattı malzemesi: çelik boru 3 x LPP + GRP kaplama

Uygulama: doğalgaz

Jeoloji: kum, kohezif kil, çakıl 

Yüklenici: PPI Chrobok S.A.

Ana Yüklenici: PGNiG Technologies S.A.

İşveren: Gaz-System S.A.
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Sekiz adet TERRATEC pasa basınçlı 
TBM, dört adet sözleşmede yer alan 
toplamda 18 km uzunluğundaki 

20 adet kazı çalışmasını başarı ile 
tamamladı. 

TERRATEC tarafından üretilen iki adet 
pasa basınçlı tünel açma makinası 14 
Kasım tarihinde 58,6 km uzunluğundaki 

TERRATEC DELHI METROSU HAT 3’TE  
20. KAZISINI TAMAMLADI 

pembe hat (delhi metro projesi 7 nolu 
hat aşama 3) üzerinde iki adet kazıyı aynı 
anda tamamladı. Hindistanlı yüklenici J. 
Kumar Infraprojects Ltd. Çin raylı systemler 
üçüncü grubu ile birlikte S25 ve S28 tünel 
açma makinalarıyla Vinobapuri ve Ashram 
istasyonları arasında yer alan 970 metre 
uzunluğundaki tünelin kazı işlemlerini 
tamamladı. 

6,61 m çapındaki pasa basınçlı son 
teknoloji makinalar 900 kW kesme gücüne 
sahip olup, 17 inçlik disk keskiler ile 
donatılmıştır. Kazı çalışmaları zemin 
ve kaya ortamlarını birlikte barındıran 
karmaşık bir formasyonda gerçekleşmiştir. 
Her iki TBM’de aktif bir artikülasyon 
sistemine sahip olup, geri dolgu sistemi 
ile birlikte çalışmaktadır. 

S25 ve S28 kodlu makinaların kazıyı 
tamamlamasının ardından pembe hat 
üzerindeki tünelcilik faaliyetleri son 
bulmuş ve TERRATEC Delhi metro hattı 
üçüncü aşama projesinde toplamda 20 adet 
kazı çalışmasını bitirmiş bulunmaktadır.

Rakiplerinin aksine TERRATEC projenin 
üçüncü aşamasında yer alan dört adet 
farklı sözleşme için toplamda sekiz adet 
yeni makina siparişi almıştır. Makinaların 

Eight Terratec Earth Pressure Balance TBMs have successfully completed 
20 drives, totalling approximately 18km of running tunnels, on four 
major contracts. Two Terratec Earth Pressure Balance (EPB) Tunnel Boring 
Machines made a historic double breakthrough on 14th November, 
marking the end of tunnelling works on the 58.6km Pink Line (Line 7) on 
Phase III of the Delhi Metro project, in India. 

20 TERRATEC TBM DRIVES on PHASE III of the DELHI METRO 
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tedariğinin yanı sıra aynı zamanda kazı 
esnasında işletme ve bakım işlemlerine de 
yardım eden üretici firma başarıya giden 
yolu kolaylaştırmıştır.  
S23 ve S24 kodlu TBM’ler mor hat üzerinde 
Rus bir firma olan Metrostroy ve yerel 
firmalardan biri olan ERA altyapı tarafından 
kullanılmıştır. Kazı esnasında beklenmeyen 
200 MPa dayanım değerlerinde oldukça 
aşındırıcı kuvarsit yapısı ile karşılaşan 
makinalar aynı zamanda büyük çaplı kaya 
parçaları içeren karmaşık zemin ortamı 
içerisinde çalışmalarını yürütmüştür. 
TERRATEC tünel açma makinaları bu projede 
kendini kanıtlamış olup, Jama Masjid ve 
Kashmere Gate istasyonları arasındaki 
çalışmayı başarı ile tamamlamıştır. 

Diğer iki 6,61 m çapa sahip S26 ve S27 
kodlu tünel açma makinaları pembe hat 

üzerinde Mayapuri ve Delhi Cantt arasındaki 
2,2 km’lik kazı çalışmasını tamamlamıştır. 
Son sözleşme ise kırmızımsı mor hat 
üzerinde yürütülmüştür. Hindustan inşaat 
şirketi ve Güney Kore Samsung mühendislik 
ve inşaat şirketi tarafından yürütülen proje 
Janakpuri ve Palam istasyonları arasında 
gerçekleşmiştir. Yükleniciler kazıda 6,52 
metre çapında klasik zemin tipi olan 
kama tipi keskiler ve % 57 açıklık oranına 
sahip kesicikafa ile kazı çalışmalarını 
yürütmüştür. 

3,6 km uzunluğundaki siltli kil ve kuru 
kumlu zemin jeolojik yapısına sahip 
bir güzergahtan geçmektedir. TBM 
şehirleşmenin yoğun olduğu ve varolan 
metro hatlarının kazık yapıları ve otoyol 
gibi birçok hassas oturma ölçümü 
gerektiren bölgelerden geçmiştir. 

Bu projenin kazı çalışmaları Ağustos ayında 
tamamlanmış olup, S36 kodlu ikinci TBM 
Palam istasyonundaki kazı tamamlama 
törenini ikizi olan S37’den bir ay sonra 
gerçekleştirmiştir. Proje müdürü Mr. 
Raman Kapil “Tören esnasında makinaların 
performaslarının başarılı olmasını 
vurgulamanın yanı sıra, bütün alt yüklenici 
ve tedarikçilere ve özellikle TERRATEC 
firmasına sonsuz teşekkür ediyoryum. Onların 
sayesinde bu proje belirlenen tarihlerden 
önce tamamlandı.” sözlerini dile getirdi.
Son kazı çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından Delhi metro (DMRC) en geniş çaplı 
tünelcilik projelerinden olan çalışmanın 
son evresine girmiş bulunmaktadır. 1 ve 2 
nolu aşamaların neredeyse iki katı olan 3 
nolu aşamada toplamda 30 adet TBM ile 80 
km tünelcilik çalışması gerçekleştirmiştir. 
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PERFORMANCE AND ITS IMPACT ON THE LINING OF A 
LARGE DIAMETER HR TBM: THE MARTIGNANO TUNNEL
S. FUOCO 

SWS ENGINEERING SPA, TRENTO, ITALY 

E. CHIMENTI 

INDEPENDENT CONSULTANT, BASSANO DEL GRAPPA, 
VICENZA, ITALY

ABSTRACT
In this paper the performances in terms of productions 
obtained during the realization of the “Martignano Tunnel” 
and their impact on the lining, in terms of damages and 
cracking, are summarized. The Tunnel is a twin tube road 
tunnel excavated near Trento in Italy. It was realized by a 12.11 
m diameter HR (Hard Rock) TBM (Tunnel Boring Machine), in 
two different stages with the same machine.

The experience acquired during the excavation of the first 
tube was used for improving the system before the execution 
of the second tube, both in terms of devices for the lining and 
operational method for excavation. This improvement led to 
have a better result for the final lining, which was subjected, 
in the second tube, to less “out of shape” (but some more 
“damages”), but a much higher average productions. The 
main aspects learned from this experience are illustrated in 
the following.

1 INTRODUCTION

The “Martignano Tunnel” is a twin tube roads tunnels located near 
Trento. This tunnel is the main art work of a road which connects the 
Trento’s north ring road with the Trento-Padova freeway.

The latter is an urban freeway, which interfered with a very populated 
Trento’s district called Martignano (Figure 1).

To solve this interference, the local authority decided to build a tunnel 
which underpasses the district. The Tunnel’s cover in this area ranges 
from 40 to 60 meters.

Mainly for this reason, it was chosen to use a mechanized system 
instead of a conventional method of excavation. In fact, either the 
noise and/or vibration problems generated by drill and blast system 
or a hydraulic heavy hammer, would create problems for maintaining a 
suitable level of production.

The excavation has been performed using a shielded TBM with a 
diameter of 12.11 m. The final lining is constituted by precast segmented 
concrete ring erected directly inside the shield and extruded outside 
after its assembling.

As usual for this kind of works, all the parameters of the machine 
recorded during the excavation, in terms of thrust, torque, advancement 
speed, etc. were stored. Regular inspections from existing windows in 
the shield and in the cutter-head, permitted to indentify the quality of 
the excavated rock mass along the alignment.

Moreover, at the end of the excavations a punctual listing of the visible 
damages of each concrete ring was performed.

All these data were analyzed to search a mutual interaction.

In the following, after a general description of the project and a short 
list of the performances recorded for the TBM, the main results of this 
analysis are illustrated. 

2 THE DESIGN

2.1 General Characteristic of the Work 

The Martignano’s Tunnel is the main art work of a road project 
connecting the Northern part of the Trento’s ring road, to the freeway 
for Padova, in Italy. The overall length of the designed connection 
road is about 4295 m. It runs for the most part in tunnel, below the 
hill located north east of Trento, on which stand the most populated 
districts called “Martignano” and “Cognola”. (Fig.1).

The Tunnel, that is the object of the present study, concerns the 
construction of a twin roads tunnels located at a variable distance from 
each other of almost 18 m to almost 30 m (axe to axe, that means to 
have a central pillar about 6 m to 18 m thick). The excavation has been 
performed using a shielded TBM with a diameter of excavation of 12.11 
m. The lining was constituted by precast segmented concrete ring. The 
inner diameter of the ring is 11.00 m, its thickness is 40 cm. 

The length of each tunnel is about 2750 m. The maximum coverage 
stood at around 120 m with an average cover of about 70 m. The slope 
of the tunnel is about 5% for the first 2 km, and nearly 0.1 % for the rest 
of the alignment. 

2.2 The Geology and the Geotechnics

For the whole length, the excavation encountered sedimentary 
geological formations, except for the last 100 m, in the East portal area, 
where morenic sediments were encountered.

In particular, the excavation has been performed inside three main 
different kind of limestone formations variously fractured:

• Jurassic Carbonatic Limestone (Grey Limestone);
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• Jurassic Nodules Carbonatic formation (called “ red ammonite”);

• Cretaceous Marly Limestone very thinly layered.

Figure 2 shows the encountered geological profile.

Figure 2. Geological profile

Figure 3. Uniaxial compressive strength

Figure 4. Seismic velocity 

Figure 5. Typical cross section 

Table 1. Main characteristics of the TBM

The quality of the rock mass estimated during the design stage, 
substantially confirmed by the surveys carried out during the excavation, 
leads to affirm that the majority (nearly 60 %) of the encountered 
rock mass can be defined as a class III, according to Bieniawski 
classification (1989). The remaining 40% of the rock mass is divided 
(roughly) in equal parts between the class II and class IV. Nevertheless, 
the rating for the latter classes is always closed to the upper and lower 
limits of the class III.

The “slightly” difference between rock mass classes is always due to a 
relatively greater uniaxial resistance of the intact rock and to a different 
degree of fracturing. The presence of water was negligible.

The already mentioned Figure 2 shows the distribution of the rock 
mass classes estimated along the alignment of the tunnel.

The uniaxial resistance compressive strength varies from about 20 
MPa to more than 100 MPa. Figure 3 (from Baldi et al., 2007) shows 
the distribution of the uniaxial resistance measured for the intact rocks 
of each main formation.

Finally, it could be interesting to point out that a line of seismic 
investigation was performed in the first kilometer of the tunnel, 
starting from the northern portal. The obtained field data have been 
interpreted with tomographic methodology, thus defining the model 
represented by a seismic section shown in Figure 4, which illustrates 
the variability of the measured compression velocity inside the rock 
mass of that area. This seismic section was a good indicator of 
the mechanical characteristics of the rocks and can explain some 
variation of the operational parameter of the TBM in these areas. 

2.3 The Geometry of the Excavation

Figure 5 shows a typical cross section of the single tunnel. To the 12.11 
m diameter of excavation corresponds an internal tunnel diameter of 
11 m. The precast segmented concrete lining has a thickness of 40 cm 
that means an external ring diameter of 11.8 m.

The gap between the perimeter of the excavation and the external 
diameter of the lining was filled with pea gravel.

As mentioned before, the distance, axe to axe, of the two twin tubes 
is variable from almost 18 m to almost 30 m. 

Between the two twin tubes, a series of cross passages every 250 m 
have been realized.

2.4 The Excavation System

The main component of the excavation system was the HR shielded 
TBM having the characteristics summarized in Table 1.
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The TBM has been supplied with a back up system where all the TBM 
utilities were placed. The back up system had a total length of 110 
m. Figure 6 shows a general view of the TBM during its assembling.

Figure 6. General view of the TBM

Figure 8. Global advancement 

Figure 9. Applied thrustFigure 7. Daily advancement

The excavated material was evacuated by a conveyor belt. The latter 
transported the material directly outside the tunnel except for the 
first 100 m were the excavated material was evacuated by trucks, 
as was not possible to assemble the conveyor belt system. It must 
be noted that the change of the evacuation system, as expected, led 
immediately to a significant increase of the production of the TBM.

3 PERFORMANCES

3.1 Productions

The daily advancement is summarized in Figure 7. Excluding both 
best and worst values, for the North tunnel, this value ranges from 5 m 
per day to 20 m per day depending of the period. The best registered 
value has been 36 m.

It must be noted that the first two months, the production was strongly 
conditioned by the system for evacuating the excavated material, i.e. 
in this period was not possible to assemble the conveyor belt and the 
transport of this material was provided by trucks. For the South tunnel 
these values range from 12 to 25 m per day.

As the rock mass was the same, this improvement it to be assigned 
only to the increase of the efficiency of the system, which includes 
the experience of the team, the use of tools with better features, 
maintenances, etc.

The global advance rate is shown in the Figure 8. The average production 
has been 8,4 m per calendar day for the North tunnel, while for the South 
tunnel was a little more than double, i.e. about 17,0 m per calendar day.

The slope of each part of the two curves range from 6,9 m to 13,5 m 
per day for the North tunnel (not included the first two months for 
the reasons mentioned above), and 8,5 to 20 m per day for the South 
tunnel.

3.2 Main Excavation Parameters

3.2.1 General

The most interesting factors to be analyzed, related to the excavation 
process, are: Thrust, Torque, Penetration Rate and rotational speed.

With these factors it is possible to evaluate the Specific Energy 
needed for the excavation and try to correlate it to the occurred 
damages on the segmented lining.

3.2.2 Thrust 

Figure 9 shows the values registered for the thrust during the 
excavation of the two tubes.

This figure shows that the thrust used to excavate the first tube 
was similar to that used for the first part of the second tube, up to 
chainage 800 m from the North portal.

After this chainage, for excavating the second tube, a greater Thrust 
of about 15-20 % has been used. It was intentionally done to increase 
advance rate, based on the experience of the first excavation.

From chainage 800 m to 1100 m, the thrust increased significantly, 
since a layer of relatively less fractured rock mass, with a very high 
uniaxial compressive strength (up to 120 MPa, close to the maximum 
of the measured range) has been encountered.

The need for a greater thrust between these chainages corresponds 
very well to the result obtained from the geophysical test (Figure 4) 
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Figure 10. Applied torque

Figure 11. Penetration rate 

Figure 12. Rotational speed

Figure 13. The specific energy

which shows in this area a relatively stronger layer of rock mass.

Figure 9 shows that the total thrust used to excavate the first tunnel 
ranges from about 20 to 25 MN, while the value registered to excavate 
the second tube ranges from about 25 to 30 MN.

3.2.3 Torque

The applied torque (Figure 10) follows, as a trend, the same path of the 
thrust. That means that until chainage 800 the applied torque was 
similar for the two tubes, after the two values change, and in particular 
the torque used for the second Tunnel was 20-25 % greater that he 
one used for the first tube.

The torque used for the first tunnel ranges from about 6 to 8 MNm, 
while the value registered to excavate the second tube is more 
constant ant it ranges from about 8 to 9 MNm.

3.2.4 Penetration rate and rotational speed

The registered speed of advancement is shown in the Figure 11. 

Speed ranges from 20 to 40 mm per minute and from 30 to 45 
mm per minute, for the North and the South tube, respectively, until 
chainage 1100 (as expected). After this zone this two speeds increase 
for both tubes up to 40-45 mm per minute with some peaks up to 
more than 50 mm per minute.

These advancements have been obtained using the rotational speeds 
showed in the Figure 12, which, of course, are lower than the maximal 
admissible revolution for the cutter-head (4.5 rpm).

3.3 The Specific Energy

As known, the concept of the specific energy of excavation (Es) 
is defined as the relation between the energy involved during the 
process of excavation and the volume of excavated rock mass. 
Usually it is expressed in Mega Joule (MJ). Its value depends on rock 
mass condition and on the excavation process.

The specific energy can be conveniently calculated using the following 
formulation (Teale 1965):

The first part of the equation above corresponds to the energy 
proportional to the used thrust, while the second part is the energy 
necessary for the rotational components.

It can be easily demonstrated that, in the case of large diameter 
drilling, the thrust component is negligible (more o less it corresponds 
to one percent of the total energy used in normal conditions).

The values of Es calculated for the two tubes of the “Martignano” 
tunnel are summarized in Figure 13.
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Approximately from chain age 500 to 1100, it can be seen that the 
specific energy increased significantly, because of a presence of a 
relatively more competent rock mass.

Both the specific energy for north tube and south tube has comparable 
values (20-50 MJ/m3). 

To these comparable Es values, correspond different advancement 
speeds, which are higher in the South tube, due to a generally higher 
thrust and a lower rotational speed to which correspond a higher 
value of the measured torque.

This improvement of the management of the TBM (lesson learned 
from the excavation of the North Tube) together with a general 
improvement of the excavation system, led to more than a double 
production with respect to the North Tube.

4 DAMAGES ON THE LINING

4.1 The Lining

The lining of the tunnel consists of precast reinforced concrete 
segmented lining, so called “universal type” as it permits to be placed 
in horizontal and vertical curves of the alignment without special 
pieces.

According to European Code the class of resistance of the concrete, 
was C40/50.

The thickness of the elements was 40 cm and their longitudinal 
length was 1.5 m. The entire ring was constituted by 6 single elements 
plus a key element. Their circumferential length was about 5.6 m 
for the ordinary segment and about 2 m for the key element. Each 
segment weighted about 90 kN (except the key element).

In the first tube, the segments were connected both longitudinally 
and circumferentially, by steel bolts.

For the second tube, the longitudinal steel bolts were replaced with 
plastic special connectors with a steel core.

This replacement permitted a better placement of the single segment 
and a better configuration of the geometry of the ring.

As normal for a single shielded TBM, the reinforced concrete ring, 
once located in its final position, is used for contrasting the thrust 
required to break the rock mass.

The annular space between excavation and the external surface of 
the ring was filled with pea gravel, except for the lower part of the ring, 
where mortar was injected to give an immediate support to the ring 
after its extrusion from rear shield.

4.2 Classification of the Damages

Due to single shielded TBM excavation procedure the segments of 
the lining can be easily damaged during the excavation.

It must be noted that these damages may also occur for construction 
defects, incorrect operations during the storage, and also during the 
transport and positioning into the conveyor of the erector, and not 
only for the excavation procedure. Moreover, also the operations for 
the injections of pea gravel and cement mortar, may create damages, 
if not carefully carried out.

However, if these operations are carried out with care, the damages 
described above are not very relevant and almost always visible 
before assembly the ring.

The situation is different for the damages occurred during the 
ordinary process of excavation. In fact, if the pressure deriving from 
the thrust of the TBM is not uniformly distributed and at the same 
time the excavation requires a high thrust, some breakages occur, 

Figure 14. Classification of damages 

Figure 16. Breaks type2 (left) - 3,5 (right)

mainly concentrated on the corners and edges of the segments.

Moreover, in these conditions, different longitudinal micro-fractures 
may occur.

In the case of “Martignano” tunnel, all these kind of breakages have 
been registered.

With reference to Figure 14, these breakages have been classified as 
explained below.

To these typologies of damages, the rupture of the gasket should be 
added. The latter is easily recognizable as some humidity flows inside 
the tunnel during the injection of the pea gravel or mortar.

The breakages type 1, 4 refer to the rupture of the corners. An example 
is illustrated in the Figure 15.

The breakages type 2, 3 and 5 refer, respectively, to the rupture of the 
edges and longitudinal micro-fractures. An example is illustrated in 
the Figures 16.

It has been noted that the percentage of all type of damages 
increases when:

• the advancement speed is relatively higher;

• crossing strong geological formations;
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Figure 17. Number of Breakages Type 1-2-4

Figure 18. North Tube: Breakages-Thrust

Figure 19. South Tube: Breakages-Thrust

• trajectories are not perfectly linear.

About the above mentioned breakages, some considerations are 
required:

• It is possible that one type of damage is caused by more than one of 
the factors previously mentioned;

• The same typology of damage, in different points, can be due to 
different factors;

• Segments can have structural lacks due to some approximations in 
their design;

• Constructional errors and damages during the transportation of the 
segments, even if in general are more controllable, can contribute to 
the damages;

• It is also possible that there are not mentioned damages not 
codified.

For these reasons, a general relationship between the registered 
damages and the TBM’s advancement factors can have a not 
negligible approximation in its concept.

Nevertheless, this study can give a sort of indication both in the 
management of the TBM advancements and for the measures 
that can be useful to adopt to improve the quality of the reinforced 
concrete segment.

4.3 Breakages vs. Advancement Factors

Taking into account all the considerations on the damages mentioned 
before, it can be tried to find a relationship between the visible 
damages and the main advancement factors.

To this purpose along the two tubes a detailed examination of the 
damages occurred in each concrete ring, has been done.

This examination consisted in counting and classifying the damages 
according to the before mentioned classification. 

It must be noted that damages type 3 and 5 even if they interested 
the rings very frequently, due to their micro dimensions, their visibility 
was clear only with presence of humidity along the surface of the 
segments.

The very high frequency of these micro-fractures can lead to suppose 
that they were due to tensile stresses generated by the thrust on the 
rings, and the concrete was not properly reinforced to support such 
kind of stresses.

In fact the structural reinforcement can not be suitable to avoid 
superficial tensile fractures especially if they are limited to the thickness 
of the reinforcement cover. Increase the structural reinforcement can 
be useless due to the fact these micro-facture are generate applying 
a longitudinal pressure and not by bending stresses.

Based on some experience for other tunnels in similar condition, 
the most efficient reinforcement to minimize this kind of damage 
is to have a secondary reinforcement made, for example, by steel 
fiber. Recent studies demonstrate that steel fibers can also permit to 
optimize the ordinary structural reinforcement.

In summary, the general presence of damages type 3 and 5 did not 
permit to do a realistic census for having an adequate base for trying 
to find a relationship with the advancement parameters.

For these reasons, it appears reasonable to focus attention on the 
damage type 1, 2, 4.

These damages were collected, counted and cataloged each 20 rings, 
that means each 30 m of the tunnel. 

The number of breakages each 20 rings is shown in Figure 17 for both 
North and South tube, as a function of the chainage from the north 
portal. The rock mass classes encountered during the excavation 
are also compared. From this figure on can see that the number of 
damages detected in the south tube is higher than north tube.

The comparison between the number of breakages and the applied 
thrust and the specific energy are shown the following figures. In 
particular, Figure 18 shows a comparison between the observed 
damages and the thrust for the North tube. 

Similarly, Figure 19 shows the same a comparison for the South tube.
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The number of damages seems to be related to the applied thrust.

Following, Figures 20 and 21 show a comparison between the 
observed damages and specific energy, respectively for North and 
South tubes.

Also, the specific energy fits well the number of damages.

As mentioned before, it could be that other important factors can 
contribute to create the damages not only the stress applied by the 
machine, but, in general, two factors, which are related each other, 
influence the breakages:
• first, the quality of the rock mass. In fact, it imposes to regulate the 
parameter of the TBM for having a relatively constant production of 
the excavation;
• second, the production. Higher production means higher energy to 
transfers to the rings.
For example, Figure 17 shows that where the rock mass has a better 
quality, the number of breakages tends to increase.

The same situation is noted from Figures 20 and 21, where Es is 
compared with the number of breakages. In these cases to higher Es 
values correspond to a tendency to increase the damages.

Figure 20. North Tube: Breakages-Es

Figure 21. South Tube: Breakages-Es

5 CONCLUSIONS

From the experience of “Martignano” tunnel some conclusions can be 
underlined.

First, the excavation of two parallel tubes in the rock mass and with the 
same excavation team using the same machine, increase the global 
capability of the system in terms of production and, in general, of the 
efficiency of the excavation system.

This is mainly due to the fact that in the second tube, the production does 
not have a significantly “learning” part. The excavation procedure follows 
a constant improvement, and tends to reach the maximum capability of 
the excavation system, which is related to the minimum time required for 
the single stroke and for assembling the ring.

That means that, in this condition, the trend of the production is very 
similar to that of the excavation of a single tube. Of course, in the case 

of two tubes, the time required to disassemble, transport and reassemble 
the TBM, can not be avoided and it will be part of the total time for the 
execution of the complete tunnel.

The above consideration is confirmed by looking at the average 
productions obtained during the excavation for both tube. For the North 
tube these productions have been correlated to a penetration speed 
varying from 2 (including the first part of the learning curve) to 13,5 m/d, 
while for South tube these speeds range from 8,5 to 20 m/d.

The global speed, included the disassembling, the transport and the 
reassembling times, was 8,5 m/d that is only 1% lower than the average 
speed of the first tube, and 51% lower than the relative for the second tube.

About the recorded damages, type 3 and 5 (longitudinal tensile micro-
fractures), they were very commonly present on the lining,(it was not 
realistically possible to count them) and so it suggests that this phenomena 
is related to the system of excavation and lining, related to the quality of 
the rock mass. For this, if it is considered important, to minimize this 
kind of damages, an appropriate study of the typology and quantity of 
the reinforcement is suggested (steel fiber and/or secondary steel mesh 
reinforcement).

For damages type 1,2 and 4, that are typically encountered in the 
segmented lining for tunnel excavated with a large diameter shielded 
TBM, the obtained results indicate that the number of damages seems 
to be related  to the quality of the encountered rock mass, to the applied 
thrust and to the global energy used for excavating the unit volume of 
rock mass.

Also, for minimizing these kind of damages without affecting too much the 
production, a supplementary not structural reinforcement is suggested. 
This means to have an additional diffuse reinforcement, like a steel fiber 
reinforcement, or supplementary steel mesh positioned on the edge and 
on the corner of the segments.
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Tünelcilik Derneği tarafından 2015 yılında ilk kez kutlanan 
“Türkiye Tünelciler Günü” bu yıl yine 3 Aralık tarihinde kutlandı. 
İstanbul Steigenberger Oteli’nde Tünelcilik Deneği tarafından 

organize edilen geceye yaklaşık 300 civarındaki dernek üyesi davetli 
katılım gösterdi.

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı Kasım ayı içerisinde 
yaptığı yönetim kurulu toplantısında aldığı bir kararla Türkiye’de her yıl 
3 Aralık tarihinin “Türkiye Tünelciler Günü” olarak kutlanmasına karar 
verilmişti. Bu karara istinaden “Türkiye Tünelciler Günü” ilk kez 3 Aralık 
2015 tarihinde İstanbul’da coşkuyla kutlanmış ve bu gecenin geleneksel 
olarak her yıl kutlanması temenni edilmişti.

İkinci kez kutlanan 3 Aralık Tünelciler Günü gecesi, ülkenin dört bir 
yanından gelen davetliler için verilen kokteyl ile başladı. İkram edilen 
aperatifler eşliğinde davetliler uzun zamandır göremedikleri tünelcilerle 

3 ARALIK TÜRKİYE TÜNELCİLER GÜNÜ

Turkish Tunneler’s night was celebrated back 
in 2015 for the first time by Turkish Tunneling 
Society.  Day was celebrated back in 2015 for 
the first time Tunneling Magazine. 300 invited 
guests were at the 2016 celebrations in Istanbul 
Steigenberger Otel.

3 rd december Turkish Tunneler’s day

hasret giderme ve sohbet etme fırsatı buldular. Projeler ve sektördeki 
gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan tünelciler aynı zamanda 
iş bağlantıları yapma fırsatı da buldular.

Kokteylin ardından kendileri için ayrılan masalara davet edilen tünelciler 
müzik eşliğinde yemeklerini yerken sohbet etme fırsatı buldular. Gecenin 
açılış konuşmasını Tünelcilik Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuh Bilgin yaptı. 
Konuşmanın ardından geceye sponsorluk yapan E-Berk, Tünelmak, Soner 
Temel Mühendislik, Geoma, Geo-Net ve Teknima firma yetkililerine 
plaketler verildi. Törenin ardından kutlamalara dans ve oyun havalarıyla 
devam eden tünelciler geceyi çoşkulu kutlamalarla tamamladılar. 
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World’s first underground funicular railway and second 
metro line after London,  historic Karakoy Tunnel, connecting 
Beyoglu and Karakoy, celebrated its 142 nd year.

World’s second Turkey’s FirsT 
MeTro Tunnel is 142 years old

Yeraltı füniküler sistemi olarak dünyada ilk, Londra’dan sonra 
dünyanın ikinci metrosu olma özelliği taşıyan ve Karaköy ile 
Beyoğlu’nu en kısa yoldan birbirine bağlayan tarihi Karaköy 

Tüneli 142. yaşını kutladı. İETT Genel Müdürü Arif Emecen’in katılımıyla 
gerçekleşen törene İETT yönetiminin yanı sıra vatandaşlar da yoğun 
ilgi gösterdi.

Tüneldeki kutlama ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından 
tematik sergi alanının açılışı yapıldı. İETT Kültür Sanat Durağı adı verilen 
tematik sergi alanının açılışında konuşma yapan İETT Genel Müdürü 
Arif Emecen, “dünyanın en köklü kurumlarından biri olarak tarihimizi 
yansıtan materyalleri bu sergi alanında topladık. İstanbul ulaşımında 
kullanılan tarihi materyalleri görmek için İstanbulluları Kültür Sanat 
Durağı’mıza davet ediyorum” dedi. Tören sonunda sergi alanı gezildi ve 

Emecen günün anısına yolculara tarihi delikli jetonlardan hediye etti. 
Ayrıca Tünel’in 142’inci yılına özel TÜNEL Dergisi hazırlandı. Dergide 
Tünel’in tarihi, Tünel’le ilgili bilinmeyen gerçekler, efsaneler ve tarihi 
fotoğraflara yer verildi. 

Yıllık yolcu sayısı 5,5 milyonu buluyor

O zamanki adıyla Galata ile Pera; bugünkü adıyla Karaköy ile Beyoğlu’nu 
en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, 1875 yılından bu yana 
yolcularına aralıksız hizmet veriyor. Funiküler sistemle çalışan Tünel’de 
karşılıklı hareket eden iki vagon ortada hat değiştiriyor. Bu da sıfır kaza 
riski anlamına geliyor. 18 koltuğu bulunan her bir vagon tek seferde 
170 yolcu alıyor. İlk açıldığı tarihlerde İstanbul Tüneli, Galata-Pera 
Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera Yeraltı Treni, İstanbul Şehir Treni, 
Yeraltı Asansörü, Tahtelarz gibi çeşitli isimlerle adlandırılan Tünel 
günde ortalama 181 sefer gerçekleştiriyor ve 15 bin yolcu taşıyor. 
Tünel’in yıllık yolcu sayısı ise 5,5 milyonu buluyor. 

DÜNYANIN İKİNCİ TÜRKİYE’NİN İLK METROSU 
TÜNEL 142 YAŞINDA

Istanbul hydraulic works administration and 
contractor companies operating in 39 districts of 
Istanbul, meet to discuss city worksites. Contractor 
companies are asked for not to prevent natural flow 
of life, not to disturb the environment and citizens 
and to take every precautions needed.

urban WorksiTes are discussed

İ stanbul’un 39 İlçesinde İSKİ adına hizmet veren yüklenici 
firmalar ile İSKİ Yönetimi buluştu, şehir şantiyeciliği masaya 
yatırıldı.

İSKİ, 14.6 milyon nüfuslu İstanbul’a 7 gün 24 saat kesintisiz  su ve 
atıksu hizmeti vermek için Istrancalar’dan Melen’e kadar uzanan 
5.461 kilometrekare alanda çalışmalarına devam ediyor.

Verilen hizmetlerin İstanbul’un 39 ilçesinde dengeli, eşit, hızlı 
ve kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için alanında uzman 
yüklenici firmalar da İSKİ’nin görev verdiği bölgelerde çalışmalar 
yürütüyor.

İstanbul’da şehir içinde çalışmalar yürüten yüklenici firmalar ile 
İSKİ Yönetimi, Genel Müdürlük Konferans Salonunda bir araya geldi 
ve Şehir Şantiyeciliği konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 
yüklenici firmalardan; yürütülen çalışmalar sırasında hayatın 
doğal akışına müdahale edilmemesi, çevreye ve vatandaşlara 
rahatsızlık verilmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması 
konusunda titizlik gösterilmesi istendi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya İSKİ Genel Müdürü 
Fatih Turan, Genel Müdür Yardımcısı Cafer Sezgin, Daire Başkanları 
ve Müdürler ile yüklenici firmaların yetkilileri katıldı. 

ŞEhİR ŞANTİYECİLİğİ MASAYA YATIRILDI
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New railway tender connecting the new airport to Sisli 
– Gayrettepe has been granted to Senbay-Kolin joint 
venture. Gayrettepe – New Airport rail line is going to be 
36 kilometers long and trains will reach 120 kilometers per 
hour speed. New line will be ready along with the first stage 
of the airport in February 2018.

Kolin and Senbay were Granted for 
the 3rd airport Metro line tender

Yeni Havalimanı’nı Şişli- Gayrettepe’ye bağlayacak raylı sistem 
ihalesini Şenbay-Kolin İnşaat ortaklığı kazandı. Bedeli 999 
milyon 769 bin 962 euro olan ihalesini kazanan Kolin İnşaat, aynı 

zamanda Yeni Havalimanı’nı inşa eden konsorsiyumun içinde yer alıyor. 
Uzunluğu 36 kilometre olarak açıklanan Gayrettepe-Yeni Havalimanı 
ray hattında saatte 120 kilometre hız yapan tren setleri kullanılacak. 
Planlanan istasyon sayısı 8 olacak. Projede iki istasyon arasında 
planlanan seyahat süresi ise 30 dakika olarak açıklandı. Gayrettepe’den 
hareket eden raylı sistem sırasıyla Hasdal, Kemerburgaz/Göktürk, 
Işıklar ve Yeni Havalimanı’ndan yolcu alacak. Şubat 2018’de açılması 
planlanan hat, Yeni Havalimanı’nın ilk etabının açılışına yetiştirilmiş 
olacak. Dev projenin yatırımını Kolin İnşaat ile birlikte üstlenen Şenbay 
İnşaat, birçok önemli ulaşım projesini yürütüyor. Kartal-Kaynarca metro 

hattı, Kars- Tiflis Demiryolu, Kop Dağı Tüneli Geçişi, Çankırı-Ankara yolu 
şirketin yapımını sürdürdüğü projeler arasında yer alıyor.

Gözler Halkalı Hattında

Yeni Havalimanı-Gayrettepe hattının ihale edilmesinin ardından gözler 
Halkalı hattına çevrildi. Yeni Havalimanı’na bağlantı yapılacak ikinci hat 
olacak Halkalı-Yeni Havalimanı güzergahı 31 kilometre uzunluğunda. 
Bu hattında devreye girmesi ile Gayrettepe’den Halkalı’ya uzayan 66 
kilometrelik bir demiryolu ağı İstanbul’a kazandırılmış olacak. İkinci etap 
Yeni Havalimanı raylı hat çalışması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile koordineli 
çalışmalar sürüyor. TCDD ile yürütülen çalışmalarda ray hattında Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) setlerinin hatta konulması planlanıyor. 

3. Havalimanı metro iHalesi Kolin ve Şenbay’ın

Kaynak: www.sabah.com.tr

Kaynak: www.milliyet.com.tr

Eurasia Tunnel found its place on digital maps. The 
apps like Yandex, Google, IBB Trafik, Trafi, TomTom 
updated their maps accordingly.

diGital MapS are in the tunnel

Avrasya Tüneli, dijital haritalarda da hemen yerini aldı. Yandex, Google, 
İBB Trafik, Trafi, TomTom gibi uygulamalar harita ve navigasyonlarına 
tüneli anında eklediler.

Pek çok firmanın haritasını aldığı Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, 
Avrasya Tüneli’ni dijital haritalara entegre etmek için iki aylık bir çalışma 
yaptıklarını söyledi. Küçükpehlivan, “Ek mesai yaptık. Bu tarz büyük 
projelerde en önemli sorun proje açılmadan hazır halde haritayı sunabilmek. 
Öncesinde ya da üç gün sonrasında sunamazsınız. İnsanlar bu tür şeyleri 
hemen istiyor. Altyapı projelerinin duyurusu yapılınca çalışmaya başlıyoruz. 
Proje alanları önceden haritanın içine konuyor ama yayına alınmıyor. 
Süreç içinde son haliyle ilgili bilgiler alınıp birkaç gün öncesinde bunlar 
düzenleniyor. Açılış gününde de haritalar yayına veriliyor. Avrasya Tüneli de 
doğrudan haritalarda yer alacak” dedi.

Rotalarda yerini aldı

Bazı yollarda Osmangazi Köprüsü’nde olduğu gibi bazı bağlantıların hazır 
olmadığını belirten Küçükpehlivan, “Bu bağlantılar da hazır olduğunda 
kontrol edilip haritalara ekleniyor. Yeni tüneli de dijital haritaya eklemek 
birkaç gün alıyor ama öncesinde yapılan hazırlık ve kontroller birkaç 
ayı buluyor. Bu çalışmayı yaparak zamanında yetiştirdik” bilgisini verdi.
Yandex Türkiye Haritalar Ürün Müdürü Onur Karahayıt da, navigasyon ve 
harita ürünlerine Avrasya Tüneli’ni hemen eklediklerini belirterek, “Altyapı 
projeleri için çalışan harita ekiplerimiz var. Türkiye’de ne gibi projeler 
olduğunu araştırıp hemen bunların üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Harita 
konusunda çalıştığımız partnerlerimiz var ama güncellemeleri tamamen 
biz yapıyoruz. Bağlantı yollarını da haritalara yansıtmak gerekiyor. Biz 
projelerin tamamlanmasından bir buçuk ay önce haritaya işliyoruz. 

Kesintisiz 4,5 G 

GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, İstanbul’un iki 
yakasını denizin 106 metre altından birleştiren Avrasya Tüneli’nde mobil 
haberleşmenin 4.5G kalitesinde ve kesintisiz sağlanması için çalışmalarını 
tamamladı. 

Dijital Haritalar “tünel”e GirDi
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Başkan Kadir Topbaş, Büyükçekmece’den 
Sarıyer’e tüneller, bağlantı yolları, 
kavşaklar ve köprülerle yaklaşık 140 

kilometrelik yeni alternatif ulaşım güzergahının 
çalışmalarını başlattıklarını açıkladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Pendik-Tavşantepe Metro Hattı açılış 
programında ezberleri bozacak tünel ulaşım 
sistemini açıkladı. Topbaş, “Yerin altından 
yaklaşık 140 kilometrelik yeni alternatif bir 
ulaşım aksı oluşturacağız” dedi. İstanbul 
karayolu ulaşımı için devrim sayılacak 
bir tünel sistemi için çalışma yaptıklarını 

ifade eden Başkan Topbaş, “İstanbul toplu 
ulaşımda dünyanın sayılı şehirlerinden biri 
haline geliyor. Şimdi karayolu ulaşımında 
da önemli bir adım atmaya hazırlanıyoruz. 
İstanbul tünel ulaşım sistemi için artık 
imalat aşamasına yaklaşıyoruz. Karayolu 
ulaşımında devrim niteliğinde bir adım 
atıyoruz” diye konuştu.

Tüneller ile yerin altı birbirine bağlanacak

İstanbul’a yeni alternatif bir ulaşım 
aksı kazandıracaklarını belirten Topbaş, 
açıklamasını şöyle sürdürdü; “Tüneller ile 

İstanbul tünel Yollarla Yeraltından bağlanıYor

Mayor Kadir Topbas announced that new constructions began for new tunnels, access roads, intersections and 
bridges from Buyukcekmece to Sariyer in total of 140 kilometers long roads. On the Asian side, there will be 
tunnels from Harem to Kucuksu and from Yenisahra to Bostanci.

Istanbul tunnel ConneCts HIgHway from underground

yerin altını bir birine bağlayacak adımlar 
atıyoruz. Büyükçekmece’den Kağıthane’ye 
oradan da Sarıyer’e kadar tüneller, kavşak 
ve bağlantı yolları ile birlikte yaklaşık 140 
kilometrelik yepyeni bir güzergah açıyoruz. 
Yeni bir alternatif ulaşım aksı kazanıyoruz. 
Aynı şekilde Anadolu yakasında da 
Harem’den Küçüksu’ya, Yenisahra’dan 
Bostancı’ya uzanacak tünellerimizle, 
İstanbul’un karayolu ulaşımında ezberleri 
bozmaya hazırlanıyoruz. Bunu yapacak 
gücümüz, imkanımız, güvenimiz, inancımız 
var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
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böyle büyük adımlar atıyor olmanın gurur 
ve heyecanı ile doluyuz.”

Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan 
Kağıthane-Piyalepaşa Bomonti-
Dolmabahçe Çayırbaşı-Sarıyer tünellerini 
günde ortalama 150 bin sürücü kullanıyor. 
45 dakika olan ulaşım süresini 5 dakikaya 
indiriyor. Tüneller, emisyon değerlerinde de 
büyük azalımlar sağlayacak. İnşaatı biten 
Kasımpaşa Sütlüce tüneli önümüzdeki 
günlerde hizmete alınacak.

İnşaatı devam eden tüneller: 

 Dolmabahçe - Levazım

İnşaatına başlanacak tüneller: 

 Levazım - Armutlu, 

 Armutlu-Cendere Yolu, 

 Cendere Yolu-Ayazağa, 

 Ayazağa-Çayırbaşı, 

 Sarıyer-Kilyos,

Ka ğ ı t h a n e - G a z i o s m a n p a ş a - E y ü p -
İstanbul Caddesi, 

 Gaziosmanpaşa-Eyüp (İstanbul Caddesi)-
Bayrampaşa-Esenler-Halkalı Kavşağı, 

 Bayrampaşa - Esenler, 

 Gürgören-Esenler Cincin, 

 Bağcılar-Olimpiyat yolu-K. Çekmece, 

 Bahçelievler (Olimpiyat yolu)-K. 
Çekmece, 

 Avcılar-Esenyurt-Haramidere, 

 Esenyurt-Tüyap-Büyükçekmece, 

 Silahtarağa Caddesi-Gaziosmanpaşa 
Caddesi, 

 Eyüp 

 Unkapanı Kasımpaşa Sualtı Tüneli, 

 Halkalı-Temapark.

Proje çalışmaları devam eden tüneller: 

 Harem-Beylerbeyi, 

 Beylerbeyi-Çengelköy, 

 Çengelköy-Küçüksu, 

 Yenisahra-Bostancı, 

 Bostancı-Küçükyalı, 

 Kavacık-Çubuklu, 

 Davutpaşa-Samatya, 

 Unkapanı-Samatya, 

 Merter-Kazlıçeşme, 

 Levazım-Zincirlidere, 

 Ortaköy-Kuruçeşme, 

 Kadıköy-Kuşdili.
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25 kişiden fazla ITA COSUF üyesi 
Ekim 2016 tarihinde Finlandiya 
ulaşım birimi tarafından 

Helsinki’de düzenlenen çalıştaya katıldı. 
Yeraltı tesislerinde uygulamalı güvenlik 
uzmanları birbirleri ile tanışma imkanı 
bulmuş ve aynı zamanda özellikle 
Finlandiya’lı uzmanlar tarafından 
hazırlanan çalışmaları dinleme imkanı 
buldular. Çalıştay genel kurul ile başlayıp, 
ITA COSUF 2016 ödülünün Danimarka’lı 
Wilson Ulises Rojas Alva’ya takdimi ile 

devam etti. En son, ilginç bir şantiye 
ziyareti ile son buldu. Laura Väisänen 
Finlandiya ulaşım birimi adına sunumunu 
gerçekleştirdi ve kurumun Finlandiya’da 
mevcut yollar, demiryolları, su kanalları 
ve ulaşım sisteminden sorumlu olduğunu 
belirtti. Kurumun görevlerinden biri de, 
deniz ulaşımı güvenliğini sağlamaktır. 
Bu nedenle ulusal birimin nihai görevi 
verimli, güvenli ve düzgün bir ulaşımı 
bireylerine sağlamaktır. Kurumun 
stratejik amaçlarından biri ise dijital 

HELSINKİ’DE YOL VE DEMİRYOLU TÜNELERİNİN İŞLETİMİ

More than 25 ITA COSUF members participated end of October 2016 
in an internal workshop organised by the Finnish Transport Agency in 
Helsinki. The experts for Operational Safety of Underground Facilities 
met to network and inform about the latest developments, especially 
those presented by the Finnish Tunnelling experts. The event started 
with the General Assembly and the presentation of the ITA COSUF 
Award Winner 2016, Wilson Ulises Rojas Alva from Denmark and 
ended finally with an interesting site visit.

OPERATING ROAD AND RAIL TUNNEL IN HELSINKI

servis ağı ile işletim verimliliğini ön 
planda tutmaktır. İstatistiksel olarak 
bakıldığında, 5900 km uzunluğundaki 
demiryolu hattında 44 adet ve 78000 
km karayolu üzerinde 20 adet tünel 
yer almaktadır. Toplamda ise 2,2 milyar 
Euro’luk bir bütçe ilerleyen zamanlarda 
projelere yatırılacaktır. 

Helsinki metro batı uzatması

Marko Järvinen Helsinki kurtarma 
departmanı yöneticisi Helsinki metroda 
gerçekleştirilen altyapı çalışmaları 
kurtarma departmanı için oldukça 
önemlidir sözlerini dile getirdi. Hattın 
uzatması ise 21 km tünel, 13 istasyon ve 
1 yeraltı depo alanı işini içermektedir. 
Bu alarm merkezinde çalışan bireyler 
ve itfaiye birimleri için tam zamanlı 
çalışma demektir. Helsinki kurtarma 
departmanı çalışanları için güvenlik 
stratejisi oldukça basittir. Finlandiya 
kurtarma kanuna göre bu birim projenin 
tasarım aşamasında katılmak zorundadır. 
Basınçlı hava tanklarının kapasitesinin 
limitli olduğu düşünülürse en önemli 
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noktalar, kullanıcıların kaçış noktaları 
ve itfaiye memurları için güvenli erişim 
noktaları olarak belirlenebilir. Järvinen 
günlük yapması gereken işlerden, 
egzersizlerden, duman dedektörü kontrol 
çalışmalarından ve işletme prosedürleri 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 

Tren güvenlik kontrolü ve trafik denetimi 
merkezi ziyareti 

ITA COSUF geleneği olarak teorik 
eğitimin ardından, katılımcılar Arto 
Muukkonen ve Mika Jaatinen tarafından 
sunumu yapılan tren güvenlik kontrol 
merkezi ile trafik yönetimi merkezini 
ziyaret etti. 

Trafik kontrol merkezleri Finlandiya 
çevresinde mevcut olup, trafik izleme 
sistemi ve hava durumu takip sistemlerine 
sahiptir. Merkezlerin bir amacı da 
çeşitli işaretler ile kullanıcıları doğru 

şekilde yönlendirmektir. Dokuz adet yol 
tünelinin kontrolü işlemi ise Helsinki 
Büyükşehir Trafik Kontrol Merkezinden 
yürütülmektedir. Kaza yönetimi ise diğer 
birimler ile birlikte yürütülmektedir. 

Son olarak, yeni metro istasyonu 
katılımcıları sadece güvenlik önlemleri 
ile değil aynı zamanda sofistike mimarisi 
ve son kalite doğal taş kaplamaları ile 
oldukça etkilemiştir. 

ITA COSUF 2016 ödülü Danimarka 
tarafından alınmıştır

2016’da düzenlenen genel kurul sonunda 
oturum başkanı Dr. Roland Leucker yeraltı 
tesislerine yaptığı katkılardan dolayı 
Wilson Ulises Rojas Alva’ya “Küçük ölçekli 
deney düzeneği ile helyum yöntemi 
kullanılarak tünellerde havalandırma 
kontrolü” başlıklı sunumunun ardından 
ödülünü takdim etmiştir.

Eğimli veya yatay tünellerde yangın 
dinamiği prensiplerinin açıklamaları 
açısından eksiklikler bulunmaktadır. 
Tünel yangın dinamiği hakkında daha 
fazla bilgi edinebilmesi için daha detaylı 
deneysel çalışmalar küçük boyutlu termal 
deney düzeneği üzerinde yürütülmelidir. 

ITA COSUF 2017 Ödülü 

Dr. Roland Leucker ITA COSUF Genel 
Kurul Başkanı “2017 yılı ödülü yeraltı 
tesislerinde güvenlik çalışmaları 
üzerine uygulamalar yapan genç birine 
gideceğini konuşmasının başında belirtti. 
Kazanan kişi 13-17 Kasım 2017 tarihinde 
Paris’te düzenlenecek olan Uluslararası 
AFTES kongresine katılım, uçak bileti 
ve konaklama ile 1000 Euro değerinde 
para ödülü almaya hak kazanacaktır. 
Kazanan kişi aynı zamanda çalışmasını 
düzenlenecek olan oturumda sunma 
imkanını da elde edecektir. 
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C rossrail projesi çerçevesinde Londra’da 
keşfedilen arkeolojik kalıntılar ve 
tarihi eserler, Oxford Arkeoloji ve 

MOLA (Londra Arkeoloji Müzesi) tarafından 
yayımlanan kitapta yer almaktadır. 

2009 yılında Elizabeth Hattı’nın kazı 
çalışmalarının başlamasının ardından 55 
milyon yıllık bir periyodu kapsayan 10.000’den 
fazla objeyi 200’den fazla arkeolog 40 
farklı lokasyonda yeraltından çıkartmıştır. 
Bu program çerçevesinde çıkartılan eserler 
Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen en büyük 
çaplı proje olup, 10 adet seri kitaptan oluşan 
bir baskı halinde piyasaya sürülecek. 

Crossrail Projesi arkeologlarından Jay Carver; 
“Şehrin doğusu ile batısı doğrultusunda 
uzanan Elizabeth Hattı’nın inşası bize 
hayatımızda bir kez karşılaşabileceğimiz 
bir keşif imkanı sundu. 10 kitaptan oluşan 
seride tarih öncesi ormanlardan başlayan 

bu yolculuk 21. Yüzyıl mühendisliğine kadar 
uzanmakta olup, bu bölgede binlerce yıldır 
yaşayan insanların hayatına ışık tutmaktadır.” 
sözlerini dile getirdi.

Serinin son üç kitabının konusu olan Roma 
Dönemi bulguları ve 17. yüzyıla ait Liverpool 
Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar ve Doğu 
Londra’nın tarih öncesi gömülü manzaraları 
2017 bahar aylarında yayımlanacak. 
Stepney Green’de bulunan “Tudor hendekli 
köşk evi” ile Londra’nın başarılı gemicileri 
“Thames demir işleri” kitapları geçen sene 
yayımlanmıştı. 

Crossrail projesinde ortaya çıkarılan 
fosil ve değerli eşyalar Şubat - Eylül 
2017 tarihleri arasında Londra Dockland 
Müzesi’nde sergilenecek. Ziyaretçiler arazi 
bazlı olarak hazırlanan Elizabeth Hattı ile 
birlikte yerleştirilmiş mezolitik dönemden 
kalma bulgular ve 1665 yılında büyük 

LONDRA’NIN 8.000 YILLIK TARİHİ CROSSRAIL 
ARKEOLOJİ KİTABINDA KEŞFEDİLİYOR

The archaeology and heritage of London discovered by the Crossrail programme, is explored in the latest books 
published by Oxford Archaeology and MOLA (Museum of London Archaeology). Since Elizabeth line construction 
began in 2009, more than 200 archaeologists have unearthed over 10,000 objects from 40 locations, spanning 
55 million years.

8,000 YEARS of LoNDoN LIfE EXPLoRED IN NEW CRoSSRAIL ARCHAEoLoGY BooKS

veba salgınından etkilenen Roma Dönemi 
çalışmalarını inceleme fırsatı bulacaklar.

Crossrail Araştırma Raporu’ndan derlenen 
kitaplar ve ileri derece detaylı çalışmalar 
içeren bilimsel makaleler incelenerek kazı 
çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi elde 
edilebilir. 

Crossrail Projesi hakkında

Güzergah batıda Reading ve Heatrow arasında 
yer alan 40 adet istasyondan geçmekte olup, 
doğuda  Shenfield ve Abbey Wood arasında 
yer alan ve çift tüp olarak inşa edilen 21 km 
tünel çalışmasını içermektedir. Londra Ulaşım 
(TfL); Merkez Londra’dan geçen Elizabeth 
isimli hattı Aralık 2018 itibarı ile hizmete 
almayı planlamaktadır. Crossrail Projesi TfL 
alt kuruluşu olan Crossrail Limited tarafından 
yürütülmekte olup, Ulaşım Departmanı ve TfL 
tarafından birlikte desteklenmektedir. 
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Türkiye’de 2023 yılına kadar 700 
kilometre uzunluğunda 470 tünelin 
faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. 

Karayolları Genel Müdürlüğü böylece 
7 yılda 175 tünelin daha yapımını 
tamamlamış olacak.

Türkiye’de bugüne kadar 306 kilometre 
uzunluğunda 295 tünel hizmete girerken, 
2023 hedefleri kapsamında 700 kilometre 
uzunluğunda 470 tünelin faaliyete 
geçirilmesi planlanıyor. Karayolları 
Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 
hedefleri kapsamında 700 kilometre 
uzunluğunda 470 tünelin trafiğe hizmet 
vermesi hedefleniyor. Bu da 7 yılda 175 
tünelin daha hizmete gireceği anlamına 
geliyor. Türkiye’de 2003’e kadar 50 
kilometre uzunluğunda 83 tünel kullanıma 
sunulurken, 2003-2016 Eylül tarihlerinde 
256 kilometre uzunluğunda 212 tünelin 

yapımı tamamlandı. Söz konusu dönemde 
yapılan tünel uzunluğu, 2003’e kadar 
yapılan tünel uzunluğuna göre yüzde 512 
artış gösterdi.

14 Yılda 306 km

Türkiye’deki yollarda toplam 76,5 
kilometre uzunluğunda 175 tek tüp, 
229 kilometre uzunluğunda ise 120 
çift tünel hizmet veriyor. Geçen yıl 57 
kilometre uzunluğunda 44 tünel, bu yıl 
ise 42 kilometre uzunluğunda 24 tünel 
tamamlandı. Böylece son iki yılda trafiğe 
açılan tünel uzunluğu, cumhuriyetin 
kuruluşundan 2003 yılına kadar yapılan 
tünel uzunluğunun yaklaşık iki katına 
ulaştı. Arazi yapıları nedeniyle düşük 
standartta olup, zorlu bir topografyaya 
sahip kesimlerde önemli tünel projeleri 
hayata geçirilirken, karayolu tünel 

7 YILDA 175 TÜNEL YAPILACAK

470 Tunnels with 700 kilometers length in total are going to be 
built until 2023 in Turkey. 175 more tunnels will be ready in 7 years. 
Until today Turkey has 295 tunnels where their length is total 306 
kilometers. 470 tunnels with 700 kilometers length are planned to be 
built until 2023.

175 Tunnels will be builT in 7 Years

uzunluğu son 14 yılda 50 kilometreden 306 
kilometreye ulaştı. Bu yıl Yap-İşlet-Devret 
(YİD) projelerinden Orhangazi (Samanlı) 
Tüneli (7.180 metre), Selçukgazi Tüneli (2 
bin 500 metre), Belkahve Tüneli (3.210 
metre) ve Kuzey Marmara Otoyolu›nda 
yer alan Çamlık Tüneli (1.201 metre) ve 
Riva Tüneli (1.200 metre) çift tüp tünel 
olarak tamamlandı. Öte yandan, devlet ve 
il yollarında yer alan ve toplam uzunluğu 
24 bin 418 metreyi bulan 10 tünel de 
vatandaşların hizmetine sunuldu.

Doğayla bütünleşen tüneller ilgi çekiyor

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında 
Rize’nin İyidere ve Pazar ilçelerinde 
inşa edilen çift tüp tünellerin doğa ile 
bütünleşmesi ilgi çekiyor. Karadeniz Sahil 
Yolu Projesi kapsamında 2001’de traf iğe 
açılan İyidere’deki Sarayköy tünelinin gidiş 
tüpü bin 830, geliş tüpü ise bin 805 metre 
uzunluğunda inşa edildi. 2007’de yapımı 
tamamlanan Pazar tünelinin gidiş tüpü bin 
854 metre, geliş tüpü ise bin 752 metre 
uzunluğunda. Karayolları ekiplerince çevre 
düzenlemesi gerçekleştirilen tüneller, 
bölgenin bol yağış alması nedeniyle 
kısa sürede yeşile büründü. Bazı fotoğraf 
tutkunlarının havadan görüntülediği 
tüneller, vatandaşların da ilgisini çekiyor. 

Türkiye genelinde 309 kilometre 
uzunluğunda 93 tünelde çalışmalar devam 
ederken, bu çalışmalardan özellikle kuzey 
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güney aksında yer alan bazı önemli tüneller 
2016-2017 yıllarında hizmete açılacak. 
Bu tünellerin başlıcaları Rize-Erzurum 
arasında hizmet verecek Ovit Tüneli, Hopa-
Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneli, 
Cizre-Şırnak arasındaki Cudi Tünelleri, 
Kastamonu-Çankırı arasındaki Ilgaz Tüneli, 
Suşehri-Sivas arasındaki Geminbeli Tüneli, 
Rize-Erzurum arasındaki Dallıkavak ve 
Kırık Tünelleri, Van-Hakkari arasındaki 
Güzeldere Tüneli, Trabzon›a yapılacak 
Akyazı Tüneli, Antalya-İbradı arasındaki 
Demirkapı Tüneli ile Kahramanmaraş-
Göksun-Kayseri Tünelleri.

İstanbul’u rahatlatacak “Tünel Yollar” 
geliyor 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Başkanı Kadir Topbaş’ın ‘Odak Şehir İstanbul’ 
projeleri kapsamında trafiği rahatlatmak için 
16 yeni tünel yol inşaatına başlanıyor. Bir 
tünel yol inşaatı devam ediyor, 11 tünel 
yolun projelendirme çalışmaları devam 
ediyor. Geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan 
Kağıthane-Pİyalepaşa Bomonti-Dolmabahçe 
Çayırbaşı-Sarıyer tünellerini günde ortalama 
150 bin sürücü kullanıyor. 45 dakika olan 
ulaşım süresini 5 dakikaya indiriyor. 

82-83-SEKTÖREL HABERLER-7 YILDA 175 TÜNEL YAPILACAK.indd   83 05.03.2017   13:33:30



84 Sektörel Haberler – Sectoral News

Ocak - Şubat 2017 .  www.tunelder.org.tr

D r. Mühendis Martin Herrenkencht 13 
Aralık 2016 tarihinde  Berlin Brandenburg 
Bilim ve Toplum akademisi tarafından 

verilen en önemli mühendislik ödüllerinden 
birini kabul etmiştir. The Werner von Siemens 
Ring kurumu tünel açma makinaları alanında 
yürüttüğü başarılı çalışmalar ve mekanize 
tünelcilik alanındaki yaptığı son teknoloji 
projelerinden dolayı Martin Herrenkencht’i 
bu ödüle layık görmüştür. Geçtiğimiz 100 
yıl içerisinde bu kurum Werner von Siemens 
gibi girişimcileri, mucitleri ve başarılı kişileri 
ödüllendirmektedir.  

Girişimci ve mühendis Dr. Martin Herrenknect 
daha önce birçok ödül ve başarı elde etmiştir. 
Yüksek seviyeli katılımcıların yer aldığı salı 
günü Berlin Brandenburg bilim ve toplum 
akademisinde düzenlenen törende Martin 

Herrenknect ödülünü konseyin Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Bundesanstalt Fiziksel Teknoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Joachim Ullrich’ten 
almıştır. Takdim edilen yüzük kinetik mücevher 
tasarımcısı olan Michael Berger tarafından 
yapılmıştır. 

Bilim, iş dünyası, politika gibi alanlardan 
250 kişinin yer aldığı Gendarmenmarkt’ta 
gerçekleştirilen törende ödülün takdimi 
yapılmıştır. Gecenin ana konuşması Nobel 
ödüllü kimyager Prof. Dr. Stefan Hell tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Almanya Kalkınma 
ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel’de Martin 
Herrenknect’i aldığı ödülden dolayı tebrik etti. 
“İleride yenilikçi makinalar ve teknolojinin 
gerektirdiği çalışmaları yürütebilmek için 
güçlü tesislere ihtiyacımız var. Dünya’nın en 
başarılı tünel açma makinası üreticilerinden 

MARTIN HERRENKNECHT WERNER voN SIEMENS 
RING ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Dr.-Ing. E.h. Martin Herrenknecht accepted the Werner von Siemens 
Ring – one of the most prestigious technical engineering awards – on 
December 13, 2016 in the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences 
and Humanities. The Werner von Siemens Ring Foundation highlighted 
Martin Herrenknecht’s inexhaustible innovative strength in the 
development of tunnel boring machines and honored his technical 
pioneering spirit in the realization of groundbreaking engineering 
projects in mechanized tunnelling.

MARTIN HERRENKNECHT RECEIVES THE WERNER VoN SIEMENS RING

biri olan Dr. Martin Herrenknect bu alandaki 
başarılı figürlerden biri olarak gösterilebilir. 
Teknik olarak öncü yapısı, girişimci özelliği ve 
bir kurucu olarak şirketinin başarısında büyük 
rol oynayan bu kişi aynı zamanda ülkenin de 
ekonomik güçlerinden biridir”. sözlerini dile 
getirdi.

Werner von Siemens Ring kurumu yönetim 
kurulu üyelerinden ve Ed. Zublin AG. Eski 
Yönetim kurulu başkanı olan Prof. Dr.-Ing. E.h. 
Manfred Nußbaumer Martin Herrenknect 
hakkında yaptığı övgü dolu konuşmada Baden 
Württemberg’li bir mühendis ve girişimci olan 
ve teknik cesareti ile hepimizi hayran bırakan bu 
kişi her karşılaştığımızda hedeflerine ulaşmak 
için katettiği yollar beni hep şaşırtmıştır. 
Yaptığı başarılı yenilikler, varolan teknolojilere 
uygulanan optimizasyon ve yöntemler ile 
Herrenkencht şirketi uluslararası markette lider 
olduğunu kanıtlamıştır. Nußbaumer ayrıca bu 
ödülün Martin Herrenknect’in aldığı en başarılı 
ödüllerden biri olduğunu dile getirdi. 

Dr. Martin Herrenknect ise ödülü aldıktan 
sonra şu sözleri dile getirdi. “Bu ödülün bana 
verileceğini duyunca ve bu güne kadar yüzüğü 
kimlerin aldığını bildiğim için oldukça şaşırdım. 
Şirketin kuruluşu sırasındaki annemin desteği, 
ailemin yıllar boyu benim girişimci ruhuma 
inanması, Dünya’nın dört bir yanında çalışan 
mühendis ve iş arkadaşlarımın yardımı olmadan 
benim bu ödülü almam olanaksız olurdu. Bilim 
insanları ve girişimcilerin bir ayrıcalığı ve 
çok önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 
Tünel çalışmaları ve teknolojisi bu alandaki 
çok küçük bir gelişme olarak gösterilebilir, 
fakat bilim dünyasından böyle bir ödül almak 
oldukça gurur vericidir”. 
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İ zmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 
kentin trafik ve ulaşım sorununa kökten 
çözüm getirecek pek çok önemli projeye 

start verecek. Hazırlıkları süren yatırımlar 
arasında kentin en uzun tüneliyle Otogar’a 
bağlanacak 7 km’lik yol, Alsancak Tüp Geçidi, 
Marina Kavşağı altgeçidi, Narlıdere ve Buca 
metroları ile Fuar İzmir bağlantı yolu gibi dev 
projeler yer alıyor.

İzmir’in raylı sistem alanında tarihinin en 
büyük yatırımlarıyla geleceğe hazırlandığını 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, “Her yıl daha da artan bir ivmeyle 
gerçekleştirdiğimiz ulaşım yatırımları 2017 
yılında zirveye çıkacak. Cumhuriyetimizin 100. 
yılını kutlayacağımız 2023 hedeflerine çok 
daha erken ulaşacağımıza inanıyoruz” diye 
konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan 
Kocaoğlu’nun çizdiği bu hedef doğrultusunda,  
2017 yılında atacağı adımlarla kentteki ulaşım 
altyapısı alanında adeta devrim yapacak. Raylı 

sistem projelerinde çok önemli adımlar atan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en uzun 
tüneliyle Buca’dan Otogar’a bağlanacak 7 
km’lik yol, Alsancak Tüp Geçidi, Marina Kavşağı 
Altgeçidi, Fuar İzmir bağlantı yolu, Onur 
Mahallesi Karayolu Köprüsü, Yeşillik Caddesi 
Yaşayanlar Kavşağı Karayolu Geçidi gibi yeni 
yol, kavşak ve geçitlerle de şehir içi trafiği 
büyük ölçüde rahatlatacak. 

Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs 
Terminali ve Çevre Yolu arasında bağlantı yolu

İzmir Büyükşehir Belediyesi,  kent içi ulaşımda 
çığır açacak bir projeyi hayata geçirmek için 
2017 yılında inşaat çalışmalarına başlayacak. 
Konak, Buca ve Bornova’yı birbirine bağlaması 
planlanan 2.5 kilometresi derin tünelle 
aşılacak toplam 7 kilometre uzunluğundaki 
yol projesiyle, Homeros Bulvarı Otogar’a 
kadar uzatılacak; İzmir’in trafik sorununa bir 
neşter daha vurulacak.  “Buca-Onat Caddesi ile 
Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu 
Arası Bağlantı Yolu” adı verilen ve bünyesinde 

YÜZYILIN PROJE ATAĞI

tamamı kent sınırları içinde olan en uzun 
tüneli de barındıracak proje iki ayrı etapta 
gerçekleştirilecek. Birinci etapta 2 bin 500 
metre uzunluğunda “iki tüp tünel”, ikinci etapta 
ise 2 adet viyadük, 2 adet altgeçit, 1 adet üst 
geçit yapılacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 
viyadüklerin yüzde 80’ini,  tünelin ise yüzde 
40’ını tamamlayacak.

İzmir Çevre Yolu’ndan Aktepe Mahallesi ve 
Fuar İzmir’e bağlantı yolu ve kavşak projesi

2017 yılında Avrupa’nın en büyük fuarcılık 
tesislerinden biri olan Fuar İzmir’e yeni bir bağlantı 
yolu daha açılacak. İzmir Çevre Yolu’ndan Fuar 
İzmir ve Aktepe Mahallesi’ne bağlantı sağlayacak 
yol ve kavşak düzenlemesi, yeni yılın yatırım 
planları arasında yer alıyor. Yapılacak bağlantı 
kavşağı ile çevre yolunu kullanarak Aydın, Ankara, 
İstanbul ve Gaziemir istikametinden gelenler 
Fuar İzmir’e kesintisiz olarak ulaşabilecek. Ayrıca 
Aktepe, Peker, Aydın, Emrez ve İhsan Alyanak 
mahallelerine Akçay Caddesi üzerinden kavşak 
bağlantısının yapılacağı Şehit Süleyman Ergin 
Caddesi alternatif olarak kullanılacak ve bölgeye 
ulaşım kolaylaşacak.

Proje kapsamında 3 km yol, 850 metre istinat 
yapısı, 27 bin m2 yeşil alan düzenlemesi ve yol 
aydınlatma imalatları yapılacak. 

Ayrıca ESBAŞ yönetiminin yeni yapacağı 
düzenlemeler ile Serbest Bölge’den servis ve 
bazı gümrüklü araçların çıkışları çevre yolundan 
sağlanacak. 

Izmir Metropolitan Municipality will start new important projects 
aiming to solve city’s transportations problems in 2017. These include 
7 kilometers long road connecting to bus terminal, Alsancak Tubular 
Passade, Marina Intersection Underpass, Narlidere and Buca metro lines 
and Izmir Fair Access Road.

Projects of the century
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Alsancak Tüp Geçidi

Alsancak bölgesinde Sait Altınordu Meydanı, 
Atatürk Caddesi ve Vahap Özaltay Meydanı’nın 
yayalaştırılması kapsamında, Liman Caddesi ile 
Şair Eşref Bulvarı arasında karayolu derin tüneli 
yapılacak. Proje ile bölgede yaklaşık 400 metre 
uzunluğunda yeni bir yaya ve bisiklet aksı 
oluşturularak Konak Tramvayı, İZBAN ve yaya 
bisiklet erişimi bütünleştirilecek. Projelendirme 
çalışmalarının yılın ilk aylarında tamamlanarak 
2017 yılı içinde yapımı için çalışmalara 
başlanılması hedefleniyor. 

Marina Kavşağı Karayolu Altgeçidi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafikte 
tıkanıklık yaşanan bir noktayı daha alt geçit 
formülüyle rahatlatmayı hedefliyor. Mustafa 
Kemal Sahil Bulvarı ile İzmir-Çeşme Otoyolu 
arasında kesintisiz trafik akışının sağlanması 
için yaklaşık 800 metre uzunluğunda (350 
metre kapalı kesit) 2 geliş, 2 gidiş toplam 4 
şeritten oluşan karayolu altgeçidi inşa edilecek. 
Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, 
2017 yılının ilk aylarında yapım çalışmalarına 
başlanması planlanıyor. Projeyle İzmir-Çeşme 
Otoyolu ve çevre yolundan gelen araçların 
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Konak 
yönüne kesintisiz olarak ulaşımı sağlanacak. 
Altgeçit yaklaşık 350 metre uzunluğunda olacak 
ve 2 geliş-2 gidiş toplam 4 şeritten oluşacak. 
Konak Tramvayı ve İzmir Deniz projeleri ile 
entegrasyonu sağlanacak.

Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Kavşağı Karayolu 
Geçidi

İzmir’in en önemli ulaşım akslarından Yeşillik 
Caddesi’nde kesintisiz ulaşım için bir adım daha 
atılacak. Dostluk Bulvarı ile devamı niteliğindeki 
Şehit Teğmen Volkan Koçyiğit Bulvarı’nın Yeşillik 
Caddesi ile kesiştiği noktada kesintisiz karayolu 
ulaşımının sağlanması amacıyla, yaklaşık 600 
metre uzunluğunda 2 geliş-2 gidiş toplam 4 
şeritten oluşan karayolu üstgeçidi inşa edilecek. 
Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 
2017 yılında yapım çalışmalarına başlanması 
hedefleniyor.  

Onur Mahallesi Karayolu Köprüsü

İzmir Çevre Yolu’nı Yamanlar Viyadüğü kesiminde 
Onur ve Yamanlar mahallelerin bağlayacak yeni 
bir karayolu köprüsü yapılacak. Ilıca Deresi 
üzerinden 7351 sokak ile 7371 sokağı bağlayacak 
200 metre uzunluğundaki yol ve köprü imalatı 
için proje çalışmaları tamamlandı. 2017 yılında 
projenin yapımına başlanması planlanıyor.

Maltepe Karayolu Köprüsü

Anadolu Caddesi üzerinde kesintisiz ulaşımın 
sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi için Maltepe 
Caddesi bağlantısında 360 metre uzunluğunda 
(90 metre kapalı kesit) 2 geliş, 2 gidiş toplam 4 
şeritten oluşan karayolu altgeçidi inşa edilecek. 
Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 
2017 yılında yapım çalışmalarına başlanması 
planlanıyor.

Narlıdere Metrosu derin tünelle geçilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem 
yatırımları da kent içi trafiğe nefes aldıracak 
projeler anlamında 2017 yılında ivme 
kazanacak. 

İzmir metrosunu Evka 3’ten Fahrettin Altay’a 
kadar uzatarak 19 kilometreye çıkaran İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, hattı Narlıdere’ye kadar 
projenin imalatına bir an önce başlayabilmek 
için yoğun bir şekilde çalışıyor. 7.2 kilometre 

uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak güzergah 
üzerindeki günlük yaşamı ve sosyal hayatı 
etkilememesi için “derin tünel”le geçilecek 
metro hattının projesi tamamlandı. 

Buca metrosu sürücüsüz olacak

Büyükşehir Belediyesi, Buca’nın ulaşım sorununu 
kökten çözecek metro projesi için 2017 yılı 
ortalarında yapım ihalesine çıkacak.  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. Bölgedeki sosyal hayatı 
etkilememesi için derin tünel olarak yapılması 
düşünülen 12.5 kilometrelik metro hattı,  Şirinyer 
İZBAN İstasyonu ile bağlantılı olacak. 

Fuar İzmir’e Monoray

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Banliyö Esbaş 
İstasyonu - Gaziemir Yeni Fuar Alanı arasında çift 
hatlı ve 2 istasyonlu monoray sistemi ile Fuar 
İzmir’e ulaşımı kolaylaştıracak. 2.2 kilometrelik 
havai hat, Türkiye’nin ilk monorayı olacak.

İZBAN Selçuk’a gidiyor

İzmir’in hem kenti içi ulaşımında hem de çevre 
ilçelerle bağlantısında önemli rol oynayan İzmir 
Banliyö Sistemi İZBAN, 2017 yılında Selçuk 
seferlerine başlayacak. Daha önce 80 kilometrelik 
İZBAN hattını 32 kilometre daha uzatan Torbalı 
bölümünün istasyon ile karayolu alt-üst geçit 
inşaatlarını tamamlayarak hizmete açan 
Büyükşehir Belediyesi, 26 kilometrelik Selçuk 
hattındaki çalışmaları da büyük ölçüde tamamladı. 
Güzergahın hat döşeme çalışmaları, sinyalizasyon, 
kataner sistemi ve koruma duvarlarının yapımı 
ise TCDD tarafından gerçekleştiriliyor.

Tramvay geliyor

Kent içi trafiğe nefes aldırmak ve ulaşımı çevreci 
yatırımlarla desteklemek amacıyla hazırlanan 
Karşıyaka-Konak tramvay projesinde geriye 
sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
önümüzdeki günlerde deneme seferlerine 
başlayacağı Karşıyaka Tramvayı’nı bahar 
aylarında, Konak Tramvayı’nı ise 2017 sonunda 
işletmeye alacak. 
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On November 10th and 11th 2016, the International Tunnelling and Underground Space Association presented 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 
had been highly competitive this year, with 98 entries from 25 countries competed for awards in nine categories.

THE ITA TUNNELLING AWARDS 2016
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10-11 Kasım 2016 tarihlerinde Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) 
tünelcilik ödül törenini ikinci sefer düzenledi. 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 oldu. Toplamda 9 kategoride 
25 ülkeden 98 çalışma, inovatif ürün ve kişilerin yer aldığı bu 
törende, ITA Başkanı Tarcisio Celestino önderliğinde 17 deneyimli 
jüri yer aldı. Ön değerlendirme sonucunda belirlenmiş olan 33 
finalist arasında ödülleri kazananlar belli oldu.

Yılın En Kapsamlı Projesi (500 Milyon € üzeri): Qinghai-Tibet 
Demiryolu Projesi Yeni Guanjiao Tüneli

Yılın En İyi Tünelcilik Projesi (50-500 milyon € arası): Downtown 
Hattı 3. Aşama 937 No’lu Sözleşme Fort Canning İstasyonu ve 
Tünelleri yapımı İşi, Singapur

Yeni Guanjiao tüneli Çinhay-Tibet raylı sistem hattının Xining-
Golmud kesitinin ikinci hattı olup, toplamda 32,690 km uzunluğa 
sahiptir.  Tünel çift tüp tek hat olarak ortalama 3400 metre rakımda 
inşa edilmiştir. Kargo ve yolcu treni ile işletilmekte olan tünelde 160 
km/sa hızla gidebilen trenler mevcut olup, kazı yöntemi olarak delme 
patlatma kullanılmıştır. İnşaat işleri 6 Kasım 2007 de başlayan bu 
proje 28 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletmeye alınmıştır.  Proje için 
ayrılan toplam bütçe ise 4,96 milyar çin yuanı olarak belirlenmiştir. 

Sunum: Shaohua Chen Çin Raylı Sistem Topoğrafya & Tasarım 
Enstitüsü Grubu 

ITA TÜNELCİLİK ÖDÜLLERİ 2016
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Yılın En İyi Yenileme/Revizyon Projesi: Vauxhall İstasyonu  
Revizyon Projesi 

Yılın En İyi Teknik Yeniliği: Hibrit pasa basınçlı TBM teknolojisi ile 
kumlu zeminlerde geniş çaplı tünel kazısı, Brezilya

Yılın En Göz Alıcı Tünelcilik Projesi (50 milyon € değerine kadar): 
Chongqing Hongqihegou Metro İstasyonu, Çin

Singapur’un altyapısı bodrum katları, altyapı tünelleri ve metro 
inşaatları ile her geçen gün yoğunlaşmakta ve buna bağlı olarak 
yeni bir metro istasyonu inşaatı her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu 
tünelcilik projesinde yapılan yenilikler arasında, kesicikafada yapılan 
revizyonlar ile binaların temelleri üzerinde yapılan çalışmalar, tarihi 
yapıların yakınından geçilen yerler ve işletimde olan metro hatlarına 1 
metre uzaklıkta yapılan kazı çalışmaları olarak gösterilebilir. Özellikle 
işletimde olan ve günlük binlerce insanı taşıyan metro hatılarına yakın 
yapılan kazılar oldukça risk oluşturmaktadır. Bu proje herhangi bir 
sorun yaşanmadan başarı ile tamamlanmıştır. 

Sunum: Esen Sze Kara Ulaşım Birimi

Chongqing Hongqihegou istasyonu hat 3 ve hat 6 arasında planlanan 
bir aktarma istasyonudur. Chongqing bölgesinde şehirleşmenin fazla 
olduğu bir bölgede konumlandırılan istasyon, havalimanı yolu üzerinde 
yer almakta olup, çevresinde yoğun bir şekilde bina içermektedir. 
İstasyon inşası ise orta derecede ayrışmış kumtaşı ile orta derece 
ayrışmış kumlu çamurtaşı formasyonunda yer almaktadır. 

Proje güzergahı üzerinde mevcut en düşük örtü kalınlığı 8,6 
metre olup, örtü kalınlığı açıklık oranı ise 0,4 olarak tasarlanmıştır. 
Maksimum kazı kesiti ise 760 metredir. Kaya kütlesinin kendi 
kendini taşıma prensibi bu projede kullanılmıştır. Tünel kesiti dört 
parçaya ayrılmıştır. Bunlardan iki tanesi üst kısımda, diğer ikisi ise alt 
kısımda yer almaktadır. Bu uygulama sayesinde dört adet galeri aynı 
anda kazılabilmektedir. Kaya kütlesinin kendini taşıma kapasitesi 
kullanılarak yatay ve düşey kısımdaki geçici desteklerden kazanç 
sağlanabilmiştir. Bunlara ek olarak, geçici destek ile nihai kaplama 
arasındaki zaman etkisi oldukça iyi ölçülerek güvenlik katsayısı 
geçişi sağlanmıştır. 

Sunum: Xiao Longge China Construction Eighth Engineering Division 
Corp. Ltd.

Londra Yeraltına bağlı Vauxhall istasyonu revizyon projesi ana 
yüklenici olarak Bechtel Ltd. tarafından inşa edilmekte, Gall Zeidler 
Consultants tarafından tasarlanmış ve Joseph Gallagher Ltd. şirketi 
tarafından alt yüklenici olarak yürütülmektedir. Referans tasarım 
olarak başlanılan projenin detaylı bir çalışması yapılmış ve bu sayede 
daha efektif bir inşaat programı ile yeryüzü oturmalarının azaltılması 
amaçlanmaktadır. Geleneksel çelik kiriş destekli kolon kullanımı 
yerine, daha ekonomik betonarme kolonlar platform tünellerinde 
çelik destekler ile birlikte kullanılmıştır. Bu uygulama sayesinde 
çelik kafesin yerleştirilmesi işlemi ile platform gabarisinde meydana 
gelecek daralma engellenmiş ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
doğrultusunda da bir adım atılmıştır. Proje sayesinde istasyonun 
kapasitesi, çalışma düzeni hiç aksatılmadan arttırılmıştır. 

Sunum Kurt Zeidler- Gall Zeidler Consultants

Rio de Janerio 4 nolu metro hattında TBM teknolojisi ile yaklaşık 

olarak 5,2 km kazı yapılmıştır. Kazı çalışmaları hidrit pasa basınçlı 

TBM teknolojisi ile 11,51 m çapında kumlu zemin içersinde 

yüksek derecede aşındırıcı kaya daykları içeren bir formasyonda 

gerçekleşmiştir. Malzemelerde önemli derecede daha az tüketim, 

enerji ve güç tüketiminin minimumda tutulması hibrit pasa basınçlı 

teknoloji ile gerçekleştirilmiştir. 

Sunum Julio Pierri & Alexandre Mahfuz Construtora Noberto 

Odebrecht SA ve Marc Comulada – Maidl Tunnelconsultants

Yılın En İyi Çevresel Yenilik Projesi: Emscher Projesi – Doğaya 
dönüş, Almanya
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Kablo tüneli projesi ile 35 km uzunluğundaki tünel evlere elektrik 
sağlayan 400 ve 230 kV aktarma kablolarını ortalama 60 metre 
derinliğe taşıyacaktır. Bu proje içerisinde sunulan ABSIS uygulaması 
ise tünelcilik çalışmaları esnasındaki güvenlik önlemlerinin 
alınmasına yardım etmektedir. Uygulama ile aktiviteler kayıt altına 
alınmaktadır. Kayıtlar sayesinde dil engeli olmadan çalışanlar 
yaptığı işleri kontrol edebilir, yapılan hatalardan ders çıkarabilir 
durumda olacaktır. 

Sunum Edward Raj - SP Powergrid Limited

Jurong kaya açıklıkları (JRC) Güneydoğu Asya’da yer alan Jurong 
Adası üzerinde mevcut olup, ham petrol ve yoğuşma suyu gibi 
likit hidrokarbonların depolanmasında kullanılmaktadır. JRC yer 
seviyesinin 150 metre altında konumlanmakta ve yerüstünde 
60 hektarlık bir alanın kullanımından fayda sağlamaktadır. Proje 
sayesinde hem güvenlik önlemleri maksimum seviyeye çıkartılmış 
ve ayrıca Singapur’un enerji alanındaki liderliği korunmaktadır. 
Çalışmanın başarı ile tamamlanmasının ardından JTC ve Singapur 
ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak için daha başka 
yenilikçi çözümlere yeni adımlar atabilecektir. 

Sunum Teo Tiong Yong - JTC Corporation

Derek Eng inşaat mühendisliği bölümünden mezun ve kendisini 
tünelcilik alanında yetiştirmiş biridir. Genç mühendislere ve tünelcilere 
süre gelen yıllarda edindiği bilgi ve deneyimlerini aktararak bu alanın 
ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Şu an Malezyalı bir firma olan 
ve hızlı tren geçişi projelerinde ana yüklenici olarak yer alan MMC 
GAMUDA KVMRT (T) Sdn Bhd. isimli firmada yönetici yardımcısı 
olarak çalışmaktadır. Derek, kariyerini tünelcilik faaliyetleri eğitimlerine 
ve yeni üniversiteye başlayacak gençlere mühendisliği seçmesi için 
tavsiyelerde bulunmaya adamıştır.

Martin Herrenknecht yaşam boyu başarı ödülünü tünelcilik camiasına 
kattığı değerlerden dolayı almaya hak kazanmıştır. 1964 yılında 
Konstanz üniversitesi uygulamalı bilimler fakültesinden mezun 
olmuş ve 1975 yılında tünel açma makinalarında uzmanlaşmış 
firmasını kurmuştur. 2010 yılında Herrenknecht AG firması dünyanın 
en geniş çaplı tünelinin kazısı yapacak makinayı tasarlamıştır. Aynı 
zamanda 2015 yılında en iyi geniş çaplı proje seçilen Avrasya tüneli 
projesinde de yer almıştır. 

Essen’de gerçekleştirilen bu proje dünya çapında yürütülen 
en büyük çevre projelerinden biridir. Yoğun kömür madenciliği 
çalışmalarından dolayı 100 yıldan uzun bir zamandır açık atıksu 
ulaşım sistemi olarak kullanılan nehirde yeniden yapılandırılma 
çalışmaları bu proje ile gerçekleştirilmiştir. 2020 yılından itibaren 
bütün nehir (865 km2 alanda yer alan) yeniden temiz su sistemine 
sahip olacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için 51 km uzunluğunda 
Dortmund ile Dinslaken arasındaki yeraltı kanalizasyon sistemi inşa 
edilmiştir. Emscher kanalizasyon sistemi 1600 ve 2800 mm çapına 
sahip yeryüzünden 25 ve 40 metre arasında değişen derinliklerde 
konumlandırılmaktadır. Güzergah üzerindeki şaft yapıları her 1200 
metrede bir konumlandırılmıştır. 2012 yıllarının başında Wayss 
& Freytag ingenieurbau firması bu proje için görevlendirilmiştir. 
Sözleşmede 47 km kanalizasyon tüneli inşaatı ve 100 adet inşaat 
şaftı yapımı işi yer almaktadır. Ekim 2015 ayında tünelcilik faaliyetleri 
tamamlanan bu çalışmada, Emscher nehri eski temiz haline 
döndürülecek ve yeniden hayat bulan bölgeler yaratılacaktır. 

Yılın En İyi Güvenlik Yeniliği: ABSIS (Aktivite bazlı güvenlik arttırma 
sistemi), Singapur

Yılın Genç Tünelcisi Ödülü: Derek Eng, Malezya

Yaşamboyu Başarı Ödülü: Dr. Martin Herrenknecht, Almanya

Yeraltının Yenilikçi Kullanımı Ödülü: Jurong Kaya Açıklıkları, Singapur
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İ stanbul Teknik Üniversitesi, madencilik 
sektöründe üreteceği Ar-Ge ve güvenlik 
uygulamaları ile Türkiye’ye sınıf atlatacak ve 

ilklerden olacak Taş Bina Madencilik Eğitim ve 
Uygulama Merkezi’ni açtı. Maden Mühendisliği 
bölümündeki teorik eğitimi maden sahasında 
uygulamaya dönüştürecek İTÜ, Türkiye’nin en 
güvenli maden sahasının da temellerini atmış 
olacak.

Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama 
Merkezi, 22 Aralık 2016 Perşembe günü, 
Akdağlar Agrega Maden Ocağı’nda düzenlenen 
törenle açıldı. Akdağlar Agrega Maden 
Ocağı’nda eğitim alacak maden mühendisliği 
öğrencileri; maden güvenliğini artırıcı önlemler, 
açık işletme, cevher hazırlama, patlayıcı madde 
gibi dersleri uygulamalı olarak görmenin 
yanında, staj ve bitirme çalışmalarını da burada 
yapabilecek.

Türkiye’nin tüm maden mühendisliği 
bölümlerinin, ilgili derneklerin ve madencilik 
alanındaki uzmanların buluşma, uygulama ve 
eğitim merkezi olması beklenen tesisin açılışına, 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Sarıyer 
Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, 
binayı tahsis eden Akdağlar Agrega Maden 
Ocağı temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda şirket 
temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama 
Merkezi Türkiye’de ilklerden oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taş Bina 
Madencilik Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin 
açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Karaca açılış sonrasında yaptığı açıklamada 
“Açtığımız uygulama merkezi Türkiye’de 
ilklerden biri olma özelliğini taşıyor. İTÜ olarak 
yine burada “Sanayi-Üniversite” işbirliğinin iyi 
bir örneğini sergiliyoruz.  Türkiye’de madencilik 
fakülteleri teorik anlamda eğitimler veriyor 
fakat sektöre giren öğrencilerin karşılaştıkları 
tecrübeler ise çok farklı oluyor. İşte biz teorik ve 
pratik arasındaki bu açığı uygulama merkezleri 
aracılığıyla en aza indirmeye çalışıyoruz. 
Buradaki merkezimizde birinci sınıftan son 
sınıfa kadar öğrencilerimiz teorik eğitimin yanı 
sıra ağırlıklı olarak pratik yapma imkânı bulacak. 
60 öğrenci kapasiteli uygulama merkezimiz 
üniversitelerimizin tatil dönemlerinde bile 
aktif olarak faaliyet gösterebilecek. Özellikle 
yaz dönemlerinde vardiyalı olarak kullanma 
imkânımız da olacak. Merkezimizde iş güvenliği 
konusunda da çok ciddi önlemler alındı. 
Öğrencilerimizin eğitiminin yanı sıra güvenliği 
de her şeyden önce geliyor” dedi. 

Orhan Kural: 5 yıllık hayalimdi gerçekleşti

Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama 
Merkezi’ne üniversite senatosu kararıyla 
ismi verilen İTÜ Maden Fakültesi ve Maden 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan 
Kural, merkezin açılması ile 5 yıllık hayalinin 
gerçekleştiğini söyledi.  Projenin hayata geçme 
sürecinin meşakkatli olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Kural; ”Üniversitemize bu merkezi kazandırmak 
için 5 yıldır yoğun çaba sarf ettim. Şimdi hayallerim 
gerçek oldu. Merkezimizde öğrencilerimiz teorik 
eğitimin yanında uygulamalı eğitim alma şansı 
bulacak. Merkezin tüm madencilerin bir buluşma 
noktası olmasını umuyoruz.”  dedi.

İTÜ Madencİlİk SekTörÜne ar-Ge ve 
GÜvenlİkTe Sınıf aTlaTacak

Istanbul Technical University 
advances R&D and security in 
mining sector with the help 
of its mining education center. 
The main aim of this center is 
students can practice what they 
learned in their classes. ITU aims 
the place the foundation for the 
most secure mines in Turkey.

ITU AdvAnces R&d And 
secURITy In MInIng secToR

“İTÜ Sarıyer’in de markası, desteklemeye 
devam edeceğiz” 

Açılış törenine Sarıyer Belediyesi adına katılan 
kendisi de aynı zamanda İTÜ mezunu olan 
Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan 
Zeybek de İTÜ’nün büyük bir üniversite 
olmasının yanında Sarıyer’in de önemli 
bir markası olduğunu belirterek, projede 
üniversiteye destek vermekten memnun 
olduklarını, yeni projelerde de işbirliğine hazır 
olduklarını dile getirdi.

Şimdilik sadece İTÜ öğrencileri eğitim görecek

Merkez İstanbul Sarıyer Ayazağa’da Akdağlar 
Agrega Maden Ocağı içerisinde eski bir taş 
binanın restore edilmesiyle kuruldu. Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı ve Sarıyer Belediyesi’nin 
desteğiyle açılan merkezde İTÜ’lü maden 
mühendisliği öğrencileri maden güvenliği, 
açık işletme, cevher hazırlama ve patlayıcı 
madde gibi uygulamalı dersler görecek. Yaz 
dönemlerinde de hizmet verecek merkezden 
sadece İTÜ öğrencileri faydalanabilecek. 
İlerleyen süreçte merkezin diğer üniversitelerin 
fakültelerine de açılması düşünülüyor.

İTÜ Taş Bina Madencilik Eğitim ve Uygulama 
Merkezi; Ciner Grubu, KİL-SAN, Akdağlar 
Madencilik, Eti Bakır, Çanakçılar Şirketler 
Grubu, Alfred Knight Gözetim Şirketi, Anagold, 
Alacergold, Atlas Copco, Barit Maden Türk, 
Kuzey Ege Bakır İşletmeleri, Çayeli Bakır 
İşletmeleri, Demir Export, Esan, Eti Bakır, 
Hattat Holding, İmbat Madencilik, Kale 
Maden, Kutman Madencilik, Lidya Madencilik, 
Madenciler Derneği, Maden Mühendisleri 
Odası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Polat 
Madencilik, Retim Mimarlık, Sarıyer Belediyesi, 
SGS Gözetim Şirketi, Tünelcilik Derneği, Tüprag 
Metal Madencilik, Yurt Madenciliği Geliştirme 
Vakfı katkılarıyla hayata geçirildi.  
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New River Gorge Nehri’nin neresinde 
olursanız olun kendinize sessizce 
dinlemek için bir vakit ayırmayı 

unutmayın. Doğanın kuş ve su sesleri ile 
ağaçlar üzerinden gelen rüzgarın doğal sesi 
yanında tren sesini duymanız da oldukça 
yüksek bir ihtimaldir. Buradaki orijinal 
demiryolu hattı 1869 ile 1872 yılları 
arasında Chesapeake ve Ohio arasında inşa 
edilmiştir. Hat şu an CSX Raylı Sistemler 
firması tarafından işletilmekte ve kömür ile 
yük taşımacılığı ile Amtrak’s Cardinal yolcu 
trenleri seferlerini düzenlemektedir. 

19. yüzyılın sonlarında demiryolunun inşası 
ile New River Gorge ve Güney Batı Virginia 
bölgesinin modern tarihinin temelleri atılmış 

oldu. Tarım bölgesinde bulunan birkaç 
haneden, kömür madenciliğinin başlaması 
ile bölgenin yükselen değeri ülkenin 
endüstrilyel gelişimine doğal kaynaklar 
sağlayan önemli bir yer haline gelmiştir. 

C&O demiryolu hattı genel olarak iki adet 
işçi sınıfı tarafından inşa edildi. Bunlardan 
birinicisi, yeni kölelikten kurtulan Afro 
Amerikan kesim ve ikincisi ise İrlandalı 
Katolik göçmenlerdir. Her iki topluluk da 
Amerika’da yeni yaşama adım atmaya çalışan 
gruplar arasındadır. 

Chesapeake ve Ohio demiryolu Virginia 
sınırındaki Appalaş Dağları’ndan başlamakta 
ve Ohio Nehri’nde son bulmaktadır. Her 

JOHN HENRY VE DEMİRYOLUNUN GELİŞİ

Istanbul Technical University 
advances R&D and security in 
mining sector with the help 
of its mining education center. 
The main aim of this center is 
students can practice what they 
learned in their classes. ITU 
aims the place the foundation 
for the most secure mines in 
Turkey.

JOHN HENRY aNd tHE 
COMING Of tHE RaILROad

iki taraftan başlayan çalışmalar üç sene 
sürmüş olup, bu süreçte demiryolu kazı işleri, 
tüneller için delme patlatma çalışmaları ve 
köprü yapımı ile rayların döşenmesi işleri 
yürütülmüştür. El aletleri ve patlayıcılar ile 
açılan bu demiryolu tünelinde ağır yükler, 
atlar ve katırlar tarafından çekilmiştir. Bu 
noktadan da anlaşılabileceği gibi demiryolu 
inşası bu grupların elleri ile inşa edilmiştir.

Efsane John Henry

Dünya folklorik efsanelerinin en 
büyüklerinden biri bahsi geçen bu işçiler 
arasında doğmuş ve ona  “çelik işçisi John 
Henry” lakabını vermişlerdir.

John Henry efsanesi bir mit haline gelmiş, 
makine ile insan arasındaki epik savaşta 
trajik bir kahraman olarak ortaya çıkmış 
ve John Henry Türküsü olarak popüler bir 
halk türküsüne dönüşmüştür. Şarkıda küçük 
bir çocuğun elinde çekici ile olan hikayesi 
anlatılmaktadır. Great Bend Tüneli ve C&O 
demiryolu inşasında çelik işçisi olarak görev 
yapan kişinin hikayesini anlatan bu şarkıda, 
çekici ile çeliğe vuran işçi “eğer bu buharlı 
makinayı yenemezsem, elimde çekiçle 
öleceğim” sözlerini mırıldanmaktadır.

Efsaneye göre; demiryolu işçisi olan John 
Henry yeni yapılan bir demiryolu hattında 
çalışmaktadır. Bir süre sonra hat Great Bend 
Dağı’na dayanır. Dağın bir tünel ile açılması 
gerekmektedir. Zaman kaybını göze alamayan 
işletmeci tünel kazısı için bir makine satın 
alır. İşletmeci makineyi aldıktan sonra 
işçilerin büyük bir kısmını işten atacağını 
söyler.  İşçi ailelerinde derin bir üzüntü ve 
hayal kırıklığı oluşur. Makinenin kurulumu 
devam ederken işçilerin arasında bulunan 
John Henry, işletme sahibine meydan 
okur. Boyuna posuna ve gücüne güvenen 
John Henry, tüneli makineden daha hızlı 
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kazabileceğini iddia eder. O kadar kararlı 
bir duruş sergiler ki, işletme sahibini ikna 
etmeyi başarır. 

Anlaşmaya göre hattın birinde makine kazı 
yaparken hattın diğer tarafında John Henry 
tünel kazısı yapacaktır. Eğer John Henry 
makineden önce tüneli açmayı başarırsa 
tüm işçiler işlerine devam etme hakkı 
kazanacaklardır. Kazı makinesi ve John Henry 
aynı anda kazıya başlarlar. John Henry o kadar 
hırslıdır ki, makineden önce tüneli açmayı 
başarır. Fakat son kazmayı vurduğunda 
artık adım atacak gücü kalmamıştır. Elinde 
çekiciyle oracıkta can verir. 

Tarihsel araştırmalar John Henry’nin gerçek 
bir birey olduğunu göstermektedir. Binlerce 
Afro Amerikalı demiryolu işçilerinden biri 
olan John, yaklaşık 5 metre uzunluğunda 
kaya kütlesine patlayıcı yerleştirmek için 
delik açmaya çalışan işçilerden biriydi. 
4 kg ağırlığındaki çekici bütün gün 
sallayan bu işçiler yardımcılarının çelik 
aletleri yönlendirmesi ile kazı işlemlerini 
gerçekleştirmekteydiler. Bu ekipler 
endüstriyel sanatçılar olarak Great Bend 
Dağı’nda 1,6 km uzunluğunda bir tünel 
açmış ve New River Gorge uzunluğunda bir 
yol katetmişlerdir. 

Efsane ve tarihin kesiştiği nokta ise Great 
Bend Tüneli’nin kazı çalışmaları esnasında 
buhar ile çalışan makinalar ile insanlar 
arasında bir seçim yapılacağı andır. 
Yetenekleri ve hızlarından dolayı makina 
ile yarışacak ekip John Henry ve arkadaşları 
olarak seçilmekte ve yarışı açık ara ile 
çok büyük bir farkla kazanmaktadırlar.
Yarışmanın hangi versiyonunu seçerseniz 
seçin sonuç hepsinde aynı olmaktadır. Great 
Bend Tüneli ve demiryolunun tamamının 
yapımı endüstriyel çağın modern makinaları 
ile değil şu an ismi bile bilinemeyen ve 
kendisi ve ailesi için hayat mücadelesi veren 
binlerce işçi tarafından yapılmıştır.

Tarihçiler John Henry’nin Great Bend 
Tüneli’nin inşası esnasında yanlış yapılan 
patlayıcı atımı esnasında düşen kaya 
kütleleri altında kalmış olabileceği veya 
tünel hastalığı diye adlandırılan (tozun ileri 
derecede solunması) tarzı bir hastalıktan 
ölmüş olabileceğini düşünmektedirler. Bu 
kazalardan herhangi birinde ölen işçilerin Kaynak: www.nps.gov

kahramanı olan John Henry’nin heykeli 
tünelin girişinde halen yer almaktadır.

John Henry; Chesapeake ve Ohio demiryolunda 
kendine ve ailesine yeni bir yuva kurmak için 
çalışan işçilerin efsanesi, ulusun bir parçası 
ve oraya gittiğinizde duyabileceğiniz ıslık 
sesi olarak adlandırılabilir. 
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R ize’nin Çayeli İlçesi Madenli 
Beldesi’nde bulunan ve Türkiye’nin 
en büyük yeraltı metal madeni olan 

Çayeli Bakır İşletmeleri’nde, yeni rezerv 
bulunamadı. 23 yıllık maden işletmesi 
2021 yılında kapanacak.

Kanadalı First Quantum Minerals şirketine 
bağlı olan Çayeli Bakır İşletmeleri’nin 
(ÇBİ) Genel Müdürü Ian Anderson, basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Küresel ölçekte madencilik sektöründe 
yaşanan kriz sonrası bakır fiyatlarının 
yeniden ilgi gördüğünü ve yukarıya doğru 
hareket etmeye başladığını ifade eden 
Anderson, dolar artışının kendilerini 

olumsuz etkilediğini belirterek, “Doların 
artışına bağlı olarak vergi yükümüzde arttı. 
Neredeyse ucu ucuna zarar etmeden yılı 
kapattık. ÇBİ’nin kar elde etmediği ilk 
yıl oldu. 2017 yılının daha iyi olmasını 
bekliyoruz. 2017 yılında 1,2 milyon ton 
ham cevher üretmeyi hedefliyoruz. ÇBİ 
rezervlerinin sonuna geliyor ve kapanma 
aşamasına yaklaşıyor. Madencilikte 
üretim süreçleri bizim açımızdan daha 
da zorlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla 
yapacağımız yatırımlar artacak ve ancak 
gelirler düşecek. Yer altı madenciliğinde 
cevherin sonuna yaklaştıkça bu çok 
normal. Gelirleriniz azalır, maliyetleriniz 
yükselir” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ KAPANIYOR

Turkey’s biggest underground metal mine Cayeli Copper Mine will be 
closing in Cayeli, Rize because of no new reserves. 2021 will be the last 
year for the 23 years old company.

Turkey’s BiggesT Closes

2021’de kapanıyor

Madenin ne zaman kapanacağının metal 
fiyatları ile ilişkili olduğunu ifade eden Ian 
Anderson, mevcut metal fiyatlarına göre 
bu tarihin 2021 yılı olduğunu belirterek 
şunları söyledi:

“Metal ve bakır fiyatları biraz yükselirse 
madenin ömrü uzayabilir. Maden ömrü ile 
metal fiyatları arasında ilişki var. Metal 
fiyatları düştükçe bizim işleyebileceğimiz 
karlılık oranı ve mevcut olan rezervin miktarı 
azalıyor. Fiyatlar artıkça düşük tenorlu 
cevherleri de işleyebiliyoruz. Maden ruhsat 
sahamız içerisinde yoğun bir cevher araması 
yapıldı. Bu kadar aramanın diğer maden 
sahalarında yapıldığını düşünmüyoruz. 
Neredeyse her taşın altına baktık. Ancak yeni 
rezerv bulamadık. Dolayısıyla mevcut metal 
fiyatları ve rezerv göz önüne alındığında 
madeni 2021 yılında kapatacağız.”

Ian Anderson, madenin kapanışından sonra 
yapılabileceklerle ilgili fizibilite çalışması 
başlattıklarını da sözlerine ekledi.

23 yılda 21 milyon 500 bin ton cevher 
çıkarıldı

1967 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü, Rize’nin Çayeli İlçesi Madenli 
Beldesi’nde yaptığı sondaj ve araştırmalar 
sonucu bakır ve çinko rezervi olduğunu 
belirledi. 1992 yılında Kanadalı Inmet 
Madencilik bünyesinde kurulan Çayeli Bakır 
İşletmeleri (ÇBİ) bölgede maden geliştirme 
ve tesis yapımı için çalışma başlattı. 
ÇBİ, 1994 yılında ilk kez bakır ve çinko 
konsantre üretimine başladı. 500 dolayında 
çalışanı ile yıllık ortalama 1 milyon ton 
bakır ve çinko rezervi çıkarılan madende 6 
kilometre yol ağı ile yerin 600 metre altına 
inildi. 2013 yılında Kanadalı First Quantum 
Minerals şirketine devredilen Çayeli Bakır 
İşletmeleri’nde 23 yılda yaklaşık 21 milyon 
500 bin ton maden rezervi çıkarıldı. 
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Dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden 
Volvo Kamyon ve Sabancı Holding 
iştiraklerinden Temsa İş Makinaları, tüm 

Türkiye’yi kapsayan stratejik iş birliğine imza attı. 
Temsa İş Makinaları, Volvo Kamyon’un Türkiye’de 
tek yetkili distribütörü oldu.

İmza töreni için Türkiye’yi ziyaret eden 
Volvo Group CEO’su Martin Lundstedt, basın 
toplantısında yaptığı açıklamada: “Volvo 
Group için tüm dünyada müşterilerimiz, her 
yaptığımız işin merkezinde yer alıyor. Her zaman 
müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını anlayarak daha 
başarılı olabilmeleri için onları destekliyoruz. Yine 
bu doğrultuda Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yeni 
işbirliğimiz ile Temsa İş Makinaları, Volvo Group’un 
çok değerli bir iş ortağı olacak ve bizim Türkiye 
kamyon pazarındaki müşterilerimizle daha yakın 
olmamızı sağlayacak. Volvo Group’un global gücü 
ile Temsa İş Makinaları’nın geniş hizmet ağı ve 
bilgi birikimi, çok büyük bir potansiyeli ortaya 

VOLVO KAMYON TÜRKİYE’DE TEMSA İŞ MAKİNALARI 
İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ 

çıkartıyor. Bu iş birliği ile sektörümüzdeki orta 
ve uzun vadedeki potansiyel iş hacmi için güçlü 
bir konumdayız. Artan uzun vadeli sürdürülebilir 
ulaşım çözümleri ihtiyacını birlikte en iyi şekilde 
karşılayabileceğimize inanıyorum,” dedi. 

Volvo Kamyon ile iş birliğinden duydukları 
memnuniyeti dile getiren Sabancı Holding 
CEO’su Zafer Kurtul; “Temsa İş Makinaları, Sabancı 
Topluluğumuz bünyesinde, temsilciliğini yaptığı 
markaların satış ve satış sonrası hizmetlerini 
veren, hali hazırda yabancı iş ortaklıkları 
konusunda oldukça tecrübeli bir marka. Volvo 
Kamyon ise global dünya çapında çok güçlü 
bir merkez, performansı ve dayanıklılığıyla isim 
yapmış sektörünün en önemli şirketlerindendir.  
Bu iş birliğinin sonuçlarını, sektöre sağlayacağı 
katkıları şimdiden heyecanla bekliyorum. Sabancı 
Topluluğu olarak; yabancı ortaklarımızla uzun 
yıllardır süren başarılı iş birliklerimiz mevcut.

Bu ortaklıkların sektörel faydalarının yanı sıra, 
ülkemiz ekonomisine katkısı da yadsınamaz. 
Bugün bu ortaklıklara Volvo Kamyon’u da 
dâhil etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 
İnanıyorum ki, Türkiye pazarında sektörüne 
çok yeni ve farklı bir anlayış getirecek bir iş 
birliği olacaktır.  Bu iş birliğinin hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum,” diye belirtti. 

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cevdet Alemdar 
ise şunları söyledi: “Türkiye üretiyor, ihraç ediyor 
ve büyüyor. Biz, Temsa İş Makinaları olarak inşaata 
da, üretime de, ihracata da destek veriyoruz. 
Makine ve teknoloji sağlıyoruz. Türkiye’de çok 
geniş bir servis ağına sahibiz. Şirketimiz ve bayi 
ağımızdaki çalışanlarımızla birlikte 850 kişilik 
bir aile olarak tüm ülkeye yayılmış 8 bin adet 
çalışan makinamız için müşterilerimizin ihtiyaç 
duyduğu her yerde saha desteği sağlıyoruz. Şimdi, 
bu temeller üzerine kamyon ve çekicilerin en 
prestijli markası olan Volvo Kamyon’u ekliyoruz. 
Türkiye’de Volvo Kamyon’u 3 yılda 3 kat ürün ve 
hizmet büyüklüğüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 
değerli iş birliği ile lojistik ve inşaat alanında 
filolar için hem performans ve verimliliklerini 
arttırabilecekleri, hem de işletim maliyetlerinde 
tasarruf sağlayabilecekleri ürünler ve güçlü bir 
satış sonrası destek programı sunacağız.” 

Temsa Construction Machines under Sabanci Holding is the sole 
distributor in Turkey for the World’s leading truck manufacturer Volvo.

VolVo TruCks CooperaTe wiTh Temsa ConsTruCTion 
maChines in Turkey
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Türkiye’nin ve İstanbul’un gözbebeği 
olan Avrasya Tüneli projesinde 
mobil haberleşmeyi Turkcell’in 

dünyada bir ilk olan “hareketli anten” 
teknolojisi sağladı. Turkcell mühendisi 
Mehmet Yalkın’ın projeye özel geliştirdiği 
teknoloji sayesinde çalışanlar yerin 106 
metre altında bile hem tünel içindekilerle 
hem de yerin üstündekilerle haberleşti.

Türkiye’nin dev projesi Avrasya 
Tüneli açılış için gün sayarken, deniz 
seviyesinin altındaki mobil haberleşme 
bir Türk mühendisinin buluşu sayesinde 
gerçekleşti. 

Turkcell Şebeke Teknolojileri Grup 
Başkanı Gediz Sezgin, “Türkiye’nin en 
önemli projelerinden birisi olan Avrasya 
Tüneli’nde haberleşmenin sağlanması 
Türkiye’nin Turkcell’i için hayati bir 
görevdi. Turkcell mühendisi Mehmet 
Yalkın bu konu üzerinde gece gündüz 

kapsamayı sağlamak için 130 metre 
uzunluğundaki tünel kazma makinesinin 
üzerine hareketli anteni monte etti. Bir 
buçuk yıl boyunca günde 8-10 metre 
hızla tünel kazarak ilerleyen makinenin 
üzerindeki bu ‘hareketli anten’ fiber 
optik kablo üzerinden yeryüzündeki 
haberleşme ünitesine bağlanarak, 
personelin deniz tabanının altında bile 
Turkcell şebekesine erişim sağlamasını 
garanti altına aldı. Daha önce bir örneği 
olmayan ‘hareketli anten’ yöntemi ile 
kazı mesafesi ilerledikçe Turkcell şebeke 
servis kalitesinin aynı seviyede kalması 
sağlandı. Tünel kazma makinesi tünelden 
çıkarıldığında ise kapsamayı tünelin 
çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz sabit 
antenlerle gerçekleştirdik.”

6 milyon dakika konuştular

Mayıs 2014’ten itibaren tünelde 
çalışanları yaklaşık 900 gün boyunca 
Turkcell kalitesiyle birbirlerine ve 
sevdiklerine bağladıklarını anlatan 
Sezgin, “İnşaat süresi boyunca tünelden 
6 milyon 75 bin 242 dakika görüşme 
yapan personel 7 bin GB’nin üzerinde 
data kullandı. Yeraltından 806 binden 
fazla SMS gönderildi. 20 Aralık’ta tünel 
hizmete girdiğinde de Turkcell güçlü 
4.5G altyapısıyla tüneldeki tüm mobil 
iletişim ihtiyacını eksiksiz karşılayacak” 
diye konuştu. 

çalışarak kısa bir zamanda dünyada 
bir örneği olmayan ‘hareketli anten’ 
teknolojisini geliştirdi. Tünel çalışanları 
inşaat süresi boyunca sadece Turkcell 
üzerinden haberleşebildi” dedi.

Turkcell’in Avrasya Tüneli’nde 
haberleşmeyi sağlayabilmek için buluş 
geliştirmesinin altında Türkiye’nin 
Turkcell’i olma sorumluluğunun yattığını 
dile getiren Sezgin, inşaat süresi boyunca 
yer altında çalışanları sevdiklerine 
bağlamanın ve işin sağlıklı yürümesinin 
kendileri için en büyük sevinç kaynağı 
olduğunu söyledi.

Mobil iletişim hareketli antenle 
sağlandı

Turkcell’de görev yapan mühendis 
Yalkın’ın buluşunun gelecekte başka 
büyük projeler için de ilham kaynağı 
olacağını ifade eden Gediz Sezgin 
şunları söyledi: “Yalkın yer altında 

TÜRK MÜHENDİSİN KEŞFİ DENİZİN ALTINDA BİLE 
HABERLEŞMEYİ SAĞLADI

Mobile communication in Turkey’s and Istanbul’s favorite 
Eurasia Tunnel could be made with the moving antenna 
technology of Turkcell. Turkcell employed engineer Mehmet 
Yalkin’s special technology enabled communication under 
106 meters of ground both inside and outside of the tunnel.

TurkIsh EngInEEr’s DIscovErY EnablED unDErwaTEr 
coMMunIcaTIon
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Öncü Hırvat mimari aydınlatma firması geçtiğimiz günlerde 
açılışı yapılan Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yeni 
tünelde önemli bir rol oynadı.

Hırvatistan Pula şehrinde yer alan Skira mimari aydınlatma firması 
Avrasya tünelinin giriş yapısında aydınlatma sistemi çalışmasını 
gerçekleştirmiştir. 

Skira firmasının gerçekleştirdiği projede Türk kültürünü yansıtan 
geleneksel motifler kullanılmıştır. Karmaşık bir yapıya sahip çelik 
yapıda toplam 80 adet kubbe yer almaktadır. 

Skira proje hakkında “Ekibimizden oldukça gururluyuz. Aydınlatma 
tasarımcısı Dean Skira, mimarlar Dino Krizmanic ve Leonid Zuban 
projede yer alan yapı ve elektrik mühendisleri, 3 boyutlu tasarım 
uzmanı Bozidar Pustijanac, üretici firma iGuzzini ve işverenlerimiz 
Kitoko Aydınlatma ve Yapı Merkezi ile birlikte oldukça başarılı bir 
çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum” sözlerini dile getirdi.

Asya ve Avrupa ilk kez deniz tabanının altından 5,4 kilometre 
uzunluğunda iki katlı karayolu tüneliyle birleşti. İstanbul’da 
araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında 

hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir 
güzergâhı kapsıyor. Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı 
altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer 
metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünel geçişi ve 
yol iyileştirme-genişletme çalışmaları ile İstanbul trafiğini rahatlatmayı 
amaçlayan bu projenin bütün aşamalarında Leica Geosystems’in 

AVRASYA TÜNELİ’Nİ HIRVAT FİRMASI IŞIKLANDIRIYOR

KITALAR ARASI EN KISA YOL

Skira Architectural Lighting from Pula in Croatia have 
been working on the new Eurasia tunnel, providing 
the architectural lighting solutions for the entrance 
into the tunnel. The concept of the decorative 
architectural lighting Skira used in the tunnel is based 
on traditional motifs of Turkish culture. 

Eurasia Tunnel which operates between Kazlicesme-
Goztepe, contains 14.6 kilometers of road. With the help 
of tunnel and road improvements Istanbul, traffic jam 
will be better. Leica Geosystems provided most of the 
equipment and softwares in the project.

CROTIAN FIRM LIGHTS uP NEW 
EuRASIA TuNNEL

SHORTEST ROAd bETWEEN TWO CONTINENTS

birçok cihazı ve programları kullanılmıştır. Projede Leica TS50 ve 
Leica TS15 total stationlar ile DNA dijital nivoları kullanılmıştır. 
Ayrıca tünel hesaplamalarında Amberg TMS tünel programından 
faydalanılmıştır. 

Yaklaşık 5 yıl süren projenin bütün aşamalarında Sistem A.Ş. olarak, 
ölçüm cihazları ve tünel programı ile ilgili her türlü teknik desteği 
sağlamış bulunmaktayız. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 
106 metre aşağıda bulunmaktadır. Tünelde operasyon merkezi 24 
saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan 
akması için çalışacaktır. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet 
şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca 
uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları, anlık bilgi 
akışı için genel anons sistemi de tünelde mevcuttur. 

Avrasya tüneli İstanbul Türkiye’de yer alan Boğaz’dan geçiş sağlayan 
bir yapıdır. Tünel 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete alınmış 5,4 km 
uzunluğunda çift katlı olarak tasarlanan tünel Avrupa’da Kazlıçeşme 
bölgesini Anadolu’da Göztepe’ye 14,6 km’lik bir rota ile bağlamaktadır. 
Boğaz geçişi ise deniz yatağının altından gerçekleştirilmektedir. 
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P rysmian Group Türkiye, Türkiye’nin 

en önemli projelerinden Avrasya 

Tüneli’ne son teknolojiye sahip 

kablolarıyla hayat verdi. Geniş ürün 

gamıyla her türlü projeye ihtiyaca 

uygun özel ürünler veren Prysmian 

sektörünün lideri Prysmian Group’un 
Türkiye operasyonu Prysmian Group 
Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını ilk 
kez deniz tabanı altından geçen bir 

karayolu tüneliyle bağlayan ve 20 
Aralık’ta hizmete açılan Avrasya 

Tüneli’ne kablolarıyla hayat 
verdi. 

Projede kullanılan TBM 
tünel kazma makinesi 
için İtalya’da özel olarak 
tasarlanan kablolar, 
Firetuff özellikli fiber 
optik kablolar, data 
kabloları ,  tünelin 
radyo anons yayın 
sistemi için gereken 
kabloların yanı sıra 
tüm fiber optik ve data 
kablosu aksesuarları da 
Prysmian Group Türkiye 
tarafından temin edildi.  

Avrasya Tüneli’nin FM 
yayın sistemi için uzunluğu 

15 kilometreyi bulan 
koaksiyel anten kabloları 

ve aksesuarları kullanıldı. 
Kablolar için tünelin iç rengiyle 

aynı olacak şekilde özel bir dış 
kılıf rengi yapıldı. 

Dünyada ve Türkiye’de ulaşımdan 
inşaata, benzer birçok önemli projeye 
kablo tedariğinde bulunan Prysmian 
Group Türkiye’nin katkı sağladığı 
projeler arasında İstanbul’un 3. 
Havalimanı, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Çanakkale Boğazı Denizaltı 
Kablo Bağlantı Projesi, Marmaray 
Ayrılıkçeşme-Üsküdar ve Yenikapı-
Sirkeci arasındaki tüneller ve Gerede 
Tünelleri gibi birçok özel proje yer 
alıyor. Çeşitli metro ve tünel projelerine 
ihtiyaca göre farklılık gösteren çeşitli 
kablolarıyla destek veren Prysmian 
Group Türkiye, halen benzer şekilde 
Belkahve ve Selçukgazi tünellerine de 
kablo veriyor.

Türkiye’nin önemli projelerinde yer 
almaktan büyük gurur duyduklarını 
belirten Prysmian Group Türkiye 
CEO’su Erkan Aydoğdu, “Türkiye’yi 
Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzdan 

Group Türkiye, son olarak İstanbul’un 

3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü, Çanakkale Boğazı Denizaltı 

Kablo Bağlantı Projesi’nde de 

görev aldı. Dünya çapında enerji 

ve telekomünikasyon kabloları 

AVRASYA TÜNELİ’NİN KABLOLARI PRYSMIAN 
GROUP TÜRKİYE’DEN

Prysmian Group Turkey gave a life to Turkey’s one of the 
most important project with latest technology cables. All 
cables that are used in TBM application was Italian tailor 
made. Fiber optic cables with Firetuff properties, data cables 
and cables for tunnel’s radio broadcast system are provided 
by Prysmian Group Turkey.

EurAsIA TunnEl CABlEs FroM PrysMIAn GrouP TurkEy
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hareketle, Türkiye’de bir ilk olan, çift 
katlı Avrasya Tüneli’nin kablomasında 
görev aldık. Yakın zamanda Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey 
Marmara Otoyolu’na verdiğimiz 
kablolar ve kullandığımız en son 
teknoloji ile kıtaları birbirine bağladık. 
2017 yılında da sahip olduğumuz 
bakış açısıyla ve bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz projelere paralel 
olarak, yolumuza devam edeceğiz. 
Biz her zaman kendimizle yarışır, bir 
önceki yıldan daha büyük başarılara 
imza atmak için çalışırız. Önümüzdeki 
dönemde de aynen bu şekilde devam 
edeceğiz. Yine yeniden “Türkiye’yi 
Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzun 
doğruluğunu kanıtlar, alanında en 
prestijli çalışmaları sürdüreceğiz” 
dedi.

Önemli projelerde yer alarak 
ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı 

sürdüreceklerini söyleyen Erkan 
Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye’de her gün büyüyen inşaat 
sektöründe teknikler gelişirken, biz 
de Prysmian Group Türkiye olarak 
yeni trendlere uyum sağlayarak ürün 
yelpazemizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. 
Prysmian Group Türkiye olarak özel 
üretim gerektiren kablolar alanındaki 
başarılarımızı birçok projede kanıtlamış 
olmaktan da gurur duyuyoruz.” 

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. 
İki katlı olarak inşa edilen Avrasya 
Tüneli’nde her katta 2 şeritten tek 
yönlü geçiş 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. 
Sadece minibüs ve otomobillerin 
kullanabileceği tünel, 7,5 moment 
büyüklüğünde bir depreme göre 
tasarlandı. 

Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik 
üç ana bölümden oluşuyor. Proje’nin 
en önemli aşamasını 3,4 kilometre 
uzunluğundaki Boğaz Geçişi 
oluşturuyor. 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. 
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P rysmian Group Türkiye, Türkiye’nin 
önemli projelerinden Ilgaz Tüneli’ne 
son teknolojiye sahip kablolarıyla 

hayat verdi. Geniş ürün gamıyla her türlü 
projeye ihtiyaca uygun özel ürünler veren 
Prysmian Group Türkiye, son olarak İstanbul’un 
3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Bağlantı 
Projesi ve Avrasya Tüneli’nde de görev aldı.

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon 
kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un 
Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, 
İç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayan ve 
26 Aralık’ta hizmete açılan Ilgaz 15 Temmuz 
İstiklal Tüneli’ne kablolarıyla hayat verdi.  
Tünel, yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı 
yolunun geçiş süresini 8 dakikaya düşürüyor.

Projede, Prysmian Group Türkiye tarafından 
temin edilen FE180 özelliğine sahip, halojensiz 
enerji, zayıf akım, fiber optik ve data kabloları 

Avrasya Tüneli’nin kablolamasını yaptık. Ayrıca 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu’na verdiğimiz kablolar ve kullandığımız 
en son teknoloji ile kıtaları birbirine bağladık. 
2017 yılında da, yine geçtiğimiz yıllarla benzer 
ama her zaman bir önceki yıldan bir adım ileride 
olmak için çalışacağız ve alanında en prestijli 
projelerde yer almayı ve ülkemizin geleceğine 
yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi. 

kullanıldı. Ilgaz Tüneli için Prysmian Group 
Türkiye tarafından üretilen kabloların uzunluğu 
513 kilometreyi buluyor.

Dünyada ve Türkiye’de ulaşımdan inşaata, 
benzer birçok önemli projeye kablo tedariğinde 
bulunan ve çeşitli metro ve tünel projelerine 
de ihtiyaca göre farklılık gösteren kablolarıyla 
destek veren Prysmian Group Türkiye’nin 
katkı sağladığı projeler arasında, İstanbul’un 
3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Bağlantı 
Projesi, Marmaray, Gerede Tünelleri ve Avrasya 
Tüneli gibi birçok özel proje yer alıyor.

Türkiye’nin önemli projelerinde yer almaktan 
büyük gurur duyduklarını belirten Prysmian 
Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu, “Türkiye’yi 
Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzdan 
hareketle, Türkiye’nin önemli yatırımlarından 
Ilgaz Tüneli’nin kablolamasında görev aldık. 
Yakın zamanda Türkiye’de bir ilk olan, çift katlı 

Ilgaz Tüneli’nin KablolarI Da PrysmIan 
grouP TürKiye’Den

Prysmian Group Turkey gave a life to Turkey’s one of most 
important project, Ilgaz Tunnel with its latest technology 
cables. Group also provided special cables for Marmaray, 
Gerede Tunnels and Eurasia Tunnel.

PrysMIan GrouP TurkEy also ProvIdEs CablEs for 
IlGaz TunnEl

Erkan Aydoğdu,
Prysmian Group Türkiye CEO’su  
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3M’in sızdırmazlık ve yalıtım çözümleri portföyü, Türkiye’de 
8 bölgede faaliyet gösteren 300’den fazla Mardav Yalıtım 
bayisi aracılığıyla sektöre sunuluyor.

Bilimin, inovatif yaklaşımlarla insan yaşamını kolaylaştıracak 
çözümlere dönüştürülmesi hedefiyle ve “3M Bilimi. Hayatın 
Her Anında.” yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren 3M, Türkiye’de 
Endüstriyel Bantlar ve Yapıştırıcılar alanında inşaat sektörünün 
önde gelen firmalarından Mardav Yalıtım ile iş ortaklığı yaptı. 

3M Türkiye Endüstriyel Bantlar ve Yapıştırıcılar İş Kolu’nun 
Türkiye’de inşaat sektöründe ilk kez gerçekleştirdiği iş modeli 
kapsamında, 3M’in sızdırmazlık ve yalıtım çözümleri portföyü, 
Mardav Yalıtım bayileri aracılığıyla sektöre sunuluyor. İş ortaklığıyla 
3M’in poliüretan ürünleri ve 3M sızdırmazlık bant çözümleri 
Mardav Yalıtım’ın sektöre sunduğu portföyü genişletiyor ve inşaat 
sektöründe farklı yalıtım ve sızdırmazlık çözümleri sunmasına 
olanak sağlıyor. 

İş ortaklığının açıklanmasının ardından Mardav Yalıtım Genel 
Müdürü Levent Pelesen ve ekibi 3M’in Kavacık’ta bulunan Müşteri 
İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ev sahibi 3M Endüstriyel 

İş Kolu Ülke Direktörü Zafer Kaşıkara bu iş ortaklığından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: Mardav Yalıtım ile olan 
iş ortaklığımız sayesinde oluşacak sinerji, 3M olarak ürünlerimizin 
yaratıcı çözümlerimizin sektörün daha geniş bir kesimine katma 
değer yaratma hedeflerimize katkı sağlayacak. İş ortaklığımızın 
her iki şirket için de yararlı olacağına, her iki tarafı da daha 
da güçlendireceğine ve faaliyetlerimize ivme kazandıracağına 
inanıyorum “Mardav Yalıtım ile olan iş ortaklığımız sayesinde 
oluşacak sinerji, 3M olarak ürünlerimizin sektörün daha geniş 
bir kesimine ulaşması hedeflerimize katkı sağlayacak. İş 
ortaklığımızın her iki şirket için de yararlı olacağına, bizi daha 
da güçlendireceğine ve faaliyetlerimize ivme kazandıracağına 
inanıyorum.”

Mardav Yalıtım Genel Müdürü Levent Pelesen ise, 3M ile 
gerçekleştirilen iş ortaklığından mutluluk duyduğunu belirterek, 
“Türkiye’de 8 bölgede faaliyette olan 300’un üzerindeki bayimizin 
portföyüne 3M poliüretan ürünleri ve 3M sızdırmazlık bant 
çözümleri de eklenmesi, sektöre yalıtım ve sızdırmazlık alanında 
sunduğumuz hizmetleri daha da güçlendirecek” dedi. 

3M Türkiye ve Mardav yalıTıM endüsTriyel 
BanTlar ve yapışTırıcılar alanında işBirliği 
GerçekleşTirdi

3M’s impermeable and insulation solutions will be in market with the help of Mardav Insulation. Mardav operates 
in 8 different regions with more than 300 distributors. This cooperation expands the portfolio with polyurethane 
products and 3M impermeable bands leading to new solutions in construction.

3M Turkey and Mardav InsulaTIon CooperaTes In The IndusTrIal Bands and 
adhesIves seCTor
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Shell Madeni Yağlar, 10 yıldır küresel madeni yağ tedarikçileri arasındaki 
liderliğini sürdürüyor. Kline & Company’nin Küresel Madeni Yağlar 
Endüstrisi 2016 Pazar Analizi ve Değerlendirmesi raporuna göre yüzde 

11,6’lık pazar payı ile Shell Madeni Yağlar, 2015 yılında da küresel madeni 
yağlar sektöründe liderliğini korudu. 

Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company’nin her 
yıl gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırmasına göre Shell,  
2015 yılında 4400 – 4600 kiloton madeni yağ satışı gerçekleştirerek 
dünyanın “1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” oldu. Bu satışların yüzde 
36’sı özel araç, yüzde 34’ü endüstriyel otomotiv ve yüzde 30’u ticari 
otomotiv sektörlerinde gerçekleşti. 

Shell Downstream Direktörü John Abbott, Shell Madeni Yağların başarısı 
hakkında, “Shell Madeni Yağlar zorlu rekabet ortamında muazzam bir başarı 

elde etti. Müşteri odaklı yaklaşımımız, kesintisiz ürün ve inovasyonumuz, 
teknoloji liderliğimiz, marka yatırımlarımız ve güçlü ekibimiz başarımızın 
temel dayanağını teşkil ediyor. Küresel talebi karşılamak amacıyla, birinci 
sınıf tedarik zincirimizi bir üst seviyeye taşımak ve büyütmek üzere 
aralıksız yatırımlar gerçekleştirdik. Gelecekte de müşterilerimizle ve sektör 
ortaklarımızla işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu hedefler, gelişen 
müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ve entegre ürün ve hizmet çözümleri 
ile enerji geçişinin sağlayacağı fırsatları beraberinde getirecek,” dedi.

Küresel pazarda üst üste 10 yıldır pazar lideri olmanın gurunu yaşadıklarını 
belirten Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, 
“Müşteri beklentilerini karşılamayı ve ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet 
anlayışımızı, en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz. 
Bu sayede dünyadaki pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Yüksek teknolojimizle 
enerjinin geleceğine yön veren küresel bir enerji şirketi olarak, madeni yağ 
ürünlerimizle de her sektör tarafından tercih edilen bir iş ortağıyız” dedi.

Artan talebe cevap vermek amacıyla Shell, madeni yağlar tedarik zincirine 
yüzlerce milyon dolarlık yatırım yaparak dört madeni yağ harmanlama tesisini 
iyileştirdi, dört adet yeni madeni yağ harmanlama tesisi ile bir adet yeni gres 
üretim tesisi açtı ve iki adet yeni Grup II baz yağ üretim tesisi kurdu. 

Dahası Shell’in, BMW, AG, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Group, Hyundai, 
Renault-Nissan, Toyota, General Motors, Daimler AG, Suzuki, Ducati, MAN, 
ZF, General Electric, Aggreko, Siemens gibi belli başlı orjinal malzeme 
imalatçılarının (OEM) yanı sıra Geely & FAW olmak üzere Çinli OEM’ler ile de 
küresel düzeyde başarılı ticari ilişkileri bulunuyor. 

SHELL 10 YILDIR KÜRESEL MADENİ YAĞLAR 
PAZARININ LİDERİ

Shell Rock Oils is the leader for 10 years 
among global rock oil providers. According 
to 2016 Global Rock Oil Industry Market 
Analysis by Kline & Company, Shell Rock 
Oil is still the leader with its 11,6 percent 
market share.

Shell IS The MARKeT leAdeR Of GlObAl 
ROCK OIl MARKeT fOR 10 YeARS
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Türkiye’nin sürücüsüz ilk akıllı 
metro projesi olan 18 kilometre 
uzunluğundaki Üsküdar- Ümraniye-

Çekmeköy metro hattında yer alan 196 
yürüyen merdiven, Hyundai Elevator Türkiye 
tarafından istasyonlara yerleştiriliyor. 
Metrobüs hattı ile entegre olarak aktarma 
olanağı sağlayan Altunizade istasyonunda 
25 yürüyen merdiven ünitesi yer alırken 
hattaki 81 ünite, yağmur, kar, nem vb. dış 
ortam şartlarına uygun olarak üretildi.   

Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin yapımını 
gerçekleştirdiği Üsküdar-Ümraniye-

ve konforlu çalışan yürüyen merdivenlerde, 
sağlamlığın yanında emniyet de ön planda. 
Yaklaşık 50 algılayıcı ile istenmeyen 
durumlarda sistemin otomatik olarak 
durdurulması ve 15 farklı durum bilgisi 
ile istasyonlarda bulunan kontrol odasına 
bilgi geçilmesi sağlanabiliyor.  Ayrıca 
yürüyen merdivenlerde olası bir yangın 
tehlikesine karşı algılayıcı kablo hattı ve 
sprinkler söndürme sistemi de yer alıyor.

Günde 1,5 milyon kişiyi taşıyacak

Hyundai Elevator Türkiye’nin yüksek 
teknoloji ürünü yürüyen merdivenleri ile 
yer aldığı metro hattının, tamamlandığında 
günde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi taşıması 
bekleniyor. 24 saat esasına göre 2 bin 
430 personelin inşasında görev yaptığı 
projede çalışmalar tüm hızıyla devam 
ediyor. Kadıköy-Tavşantepe hattından 
sonra Anadolu yakasının ikinci metrosu 
olacak olan hatta, yine bir ilk olan 
“peron ayırıcı kapı sistemi” kullanılacak. 
Uygulama ile yolcuların daha güvenli 
yolculuk yapması sağlanacak ve ray hattına 
düşmesi engellenecek. Tüm kontrolleri 
bilgisayar sistemleri ile yapılacak olan 
metro hattında kullanılan araçların sürücü 
kabini bulunmayacak. 

Dev projelerde yer alıyor

2010 yılında Türkiye pazarına giriş yapan 
Hyundai Elevator; dünya üzerindeki 
güçlü referanslarıyla yakaladığı başarı ve 
büyümeyi burada da sürdürdü. Kısa sürede 
önemli ve büyük projelerde yer alan 
marka, 6 yılda sektörün öncelikli tercih 
edilen markalarından birisi haline geldi. 
Metropol İstanbul, Diyarbakır Havalimanı, 
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattı, 
Folkart Towers, Nidakule Ataşehir-Levent, 
Varyap Meridian, Water Garden, Manzara 
Adalar, İSTMarina, İstanbul Adalet Sarayı, 
Ülker Arena, Nurol Tower, ve Sarphan 
Finans Park gibi birçok farklı ve prestijli 
projede sahip olduğu ileri teknoloji 
ürünler ile fark yaratan Hyundai Elevator, 
özellikle 25 kat ve üzeri binalarda yüksek 
hızlı asansör segmentinde aktif olarak 
yer alıyor. Yakın zamanda alçak konut 
segmentine uygun ürünleri ile de pazarda 
yer almaya başlayacak. 

Çekmeköy metro hattı, açılmak için gün 
sayarken araç depo ve bakım sahası 
bağlantı hattı ile birlikte 21 kilometrelik 
hattın 16 istasyonundaki montaj 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
İstasyonlarda düşey taşımayı sağlayan 
196 adet yürüyen merdivenin montajı 
Hyundai Elevator Türkiye tarafından 
gerçekleştiriliyor. Projede kullanılan en 
yüksek merdiven, 19,4 metrelik düşey 
uzunluğu ve 41,5 metrelik yatay uzunluğu 
ile dikkat çekiyor. Basamak genişlikleri 1 
metre olan yürüyen merdivenlerin taşıma 
hızı 0,65/saniyeye kadar çıkabiliyor. Sessiz 

İLK AKILLI METRONUN YÜRÜYEN MERDİVENLERİ 
HYUNDAİ ELEVATOR TÜRKİYE’YE EMANET

Uskudar- Umraniye-Cekmekoy 18 kilometers long metro 
line is the Turkey’s first driverless subway project. Hyundai 
Elevator Turkey assembles 196 escalators in the stations.

HyUndai ElEvaTor TUrkEy ProvidEs FirsT smarT 
mETro’s EsCalaTors
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SYSTEMAIR TÜNEL HAVALANDIRMA 
UYGULAMALARI

Arkun Andıç

Proje ve İş Gelİştİrme şefİ
SyStemaIr HSK

SYSTEMAIR TunnEl VEnTIlATIon PRAcTIcE

2016 was a successful year for Systemair HSK after the completion of a big tunnel project. 
Riva and camlik Tunnels on northern Marmara Highway are ventilated with jet fans. 
System was designed and sold by Systemair HSK.
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İklimlendirme sektörünün küresel oyuncusu 
İsveç merkezli Systemair, altyapı havalandırma 
çözümlerini kısaca ‘’MRT’’ (Metro, Road and Train) 

denilen altyapı havalandırma departmanıyla İtalya 
ve Almanya merkezli olarak sürdürmektedir. Bu 
departman, Systemair’in faaliyet gösterdiği 56 
ülkedeki tünel ve metro projeleri için tasarım desteği 
sağlamakta, projelerin satışından uygulanmasına 
kadar tüm koordinasyonu da yerel organizasyonlar 
ile birlikte sürdürmektedir.
 
Uygulama açısından bakıldığında Systemair 
bünyesinde tünel havalandırması iki ayrı başlık 
altında ele alınmaktadır. Bunlardan biri kazı 
havalandırması, diğeri ise kalıcı havalandırmadır. 
Kalıcı havalandırma da kendi içerisinde karayolu, 
demiryolu ve metro tünelleri olarak üçe ayırılıyor.
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İklimlendirme sektörünün küresel oyuncusu İsveç 
merkezli Systemair, altyapı havalandırma çözümlerini 
kısaca ‘’mrt’’ (metro, road and train) dediğimiz altyapı 

havalandırma departmanıyla İtalya ve almanya merkezli 
olarak sürdürmektedir. Bu departman, Systemair’in faaliyet 
gösterdiği 56 ülkedeki tünel ve metro projeleri için tasarım 
desteği sağlamakta, projelerin satışından uygulanmasına 
kadar tüm koordinasyonu da yerel organizasyonlar ile birlikte 
sürdürmektedir.

Projelerde kullanılan ana aksiyel  ve jet fanlar Systemair’in 
almanya fabrikasında üretilmektedir. 2007 yılında İngiliz 
matthews & yates firmasının da Systemair tarafından 
satın alınmasıyla birlikte, bu firmaya ait 125 yıllık tünel 
havalandırması ile ilgili bilgi birikimi de grup bünyesine 
katılmış olup, mükemmel bir birliktelik sağlanmıştır.

türkiye organizasyonunda ise Systemair HSK olarak tünel 
havalandırma projelerini ciddi bir şekilde ilgi odağımıza 
yerleştirmiş bulunmaktayız. Systemair HSK, kendi 
bünyesindeki Systechnic adı verilen otomasyon ve satış 
sonrası hizmetler departmanı sayesinde, sistemde kullanılan 
fanların elektrik panoları ve bu panoların SCaDa üzerinden 
tünel otomasyonuyla iletişim kurabilecekleri altyapıyı da tek 
kaynaktan sunabilmektedir.

Uygulama Tipleri

Uygulama açısından baktığımızda Systemair bünyesinde 
tünel havalandırması iki ayrı başlık altında ele alınmaktadır. 
Bunlardan biri kazı havalandırması, diğeri ise kalıcı 
havalandırmadır. Kalıcı havalandırmayı da kendi içerisinde 
karayolu, demiryolu ve metro tünelleri olarak üçe ayırmamız 
mümkündür.

dibine taşımaktır. SIa 196 (İsviçre yeraltı yapıları havalandırma 

standardı)’na göre yapılan havalandırma hesapları için kazı 

metodu, tünel uzunluğu, tünel kesit alanı ve coğrafi yapı gibi 

özellikler dikkate alınır. Bunun sonucunda da tünel dibinde 

gereken kritik hava hızı bulunur. Bu kritik değere göre fan ve 

fantube seçimleri yapılır. Çoğu zaman tünel uzunluğundan 

dolayı bu uygulamalarda kullanılan aksiyel fanlar birbirine seri 

bağlı olacak şekilde seçilerek yüksek basınçları karşılamaları 

sağlanır. fan üzerinde kullanılacak olan ağır saha şartlarına 

dayanıklı pano ve frekans invertörleri vasıtasıyla da hava debisi 

tünel ilerledikçe ayarlanır. Ülkemizde pek yaygın olmamakla 

birlikte, avrupa ülkelerinde yapılan kazılarda, çıkan tozu da 

istifleyip, konveyör vasıtasıyla dışarı çıkarılmasını sağlayan 

deduster cihazları da sıklıkla kullanılmaktadır. Systemair HSK, 

fanlar, fantube’ler, deduster ve elektrik panoları olmak üzere 

kazı havalandırmasına peket çözümler sunabilmektedir.

1. Kazı Havalandırması

Kazı esnasındaki havalandırmada amaç, tünel dibinde çalışan 

insanlar için yeterli taze havayı sağlamak, aynı zamanda da 

çalışan araçların ürettiği ısı ve egzoz gazlarını dışarı atmak, 

konsantrasyonlarını azaltmaktır. Bu uygulamada kullanılan 

yöntem tünel dışına yerleştirilen aksiyel fanların ittiği havayı, 

fantube dediğimiz esnek ve uç uca eklenebilen kanallarla tünel 

2. Kalıcı Tünel Havalandırması

yol ve demiryolu tünellerinin havalandırmasına baktığımızda 
4 tip havalandırma metodu görürüz. transversal(enine) ve 
Semi-transveral havalandırma biçimleri günümüzde yapılan 
tünellerde artık pek kullanılmamakta olup, temel prensip 
tünel tavanından ve tabanından geçen inşai bir hava kanalı ve 
damperler vasıtasıyla havalandırma yapmaktır.

modern tünellerde ise longitudinal (boyuna) havalandırma 
veya melez tip havalandırma kullanılmaktadır. Bu tip 
havalandırmada hava akışı jet fanlar vasıtasıyla tünel boyunca 
bir uçtan bir uca sağlanır. Günlük havalandırmada tünelin tek 
ya da çift yönlü oluşu, geçen araçların tipleri, şehir içi ya da 
dışında bir tünel olması, tünel geometrisi ve coğrafi özellikler 
gibi birçok kıstas dikkate alınır. euro normlarına bağlı olarak 
azalan araçların Co emisyon değerleri sayesinde, günlük 
havalandırmada trafik sıkışmadığı sürece araçların yarattığı 
piston etkisi ile yapılacak olan havalandırma çoğu zaman 
yeterli olmaktadır. tünel uzunluğunun çok fazla olduğu ve 
iki yön arasında kaçış imkanı olmayan projelerde ise, tünel 
ortasından dikey şaft ya da şaftlar açarak mekanik egzoz ya 
da taze hava sağlanmakta, buna da melez tip havalandırma 
adı verilmektedir.

yangın anında ise jet fanlar tünel genelinde kritik hava hızını 
yakalayarak dumanın kontrollü bir şekilde tek yöne doğru 
hareket etmesini sağlamakta, insanlara kaçış, itfaiyeye de 
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müdahale olanağı sunmaktadır. Bu kritik hız, 30mW gücündeki 
bir yangın için genellikle 3 m/s olarak hesaplanmaktadır.

3. Metro Havalandırması

metro tünellerinde havalandırma konusuna baktığımızda 
karayolu ve demiryolu tünellerine göre daha kompleks 
olduğunu görürüz. Her istasyonun farklı bir geometrisi 
olması, tünel kesitlerinin darlığı, eğimlerin değişkenliği 
gibi faktörleri ele aldığımızda daha uzun ve karmaşık bir 
projelendirme ortaya çıkar. metro tünellerinde günlük 
çalışmada tren durmadığı sürece piston etkisi ile istasyon 
önce ve sonrasında yerleştirilmiş şaftlardan taşınacak 
hava yeterli olmaktadır. ancak tren durduğunda veya tünel 
içerisinde bir yangın çıktığında by-pass şaftları kapanıp, 
mekanik havalandırma devreye girmekte ve dumanı iki 
istasyon arasına hapsetmektedir. 

metro havalandırmasında tünel egzoz fanları ayrı, istasyon 
duman tahliye fanları ayrı, istasyon bağlantıları ve diğer 
ortak alanların havalandırmasında kullanılacak olan fanlar 
da ayrı ayrı projelendirilip seçilmektedir. Özellikle tünel 
havalandırma fanları çok büyük debilerinden dolayı özel fan 
odalarında, ağır beton kaideler üzerinde, hatta projeye bağlı 
olmak kaydıyla büyük oda tipi susturuculara bağlanarak 
çalıştırılabilmektedirler. 

Kuzey Marmara Otoyolu, Riva ve Çamlık Tünelleri

2016 yılı, Systemair HSK için de son derece büyük ve başarılı 
bir tünel projesinin tamamlandığı yıl olarak kayıtlara geçti. 

yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de bulunduğu Kuzey 
marmara otoyolu’ndaki riva ve Çamlık tünelleri’nin jet 
fanlı havalandırma sistemi Systemair HSK tarafından 
projelendirilip satışı gerçekleştirildi. 

Projeyi bu güne kadarki otoyol tünellerine göre özel kılan 
ise tünele girişine izin verilen akaryakıt yüklü tankerler. 
tünel içerisinde bu tarz bir tankerin yanması durumunda 
oluşabilecek felaketi önlemek adına, duman kontrol hesabı 
tam 200mW gücünde bir yangına göre yapıldı. tünellerin 
4 şerit olması da kritik hızın yakalanması için gereken 
toplam itme kuvvetini bir hayli arttıran faktörler arasında 
idi. Öyle ki, özellikle riva tüneli 236m2’lik kazı alanı ile 

avrupa’nın en geniş 3 tünelinden biri. yapılan hesapta en 

küçük ihtimal göz önünde bulunduruldu. şöyle ki, 200mW 

yanma gücündeki tankerin en kritik noktada kaza yapıp 

yanması, o noktanın tam bir jet fan grubunun altında olması 

ve o grubun çalışmaması, aynı zamanda dışarıdan tünel çıkış 

portalına esen rüzgar hızının 8m/s olması, aynı anda da 

tünelin tam yoğunlukta olması durumunda bile duman kontrol 

sistemi görevini yerine getirip üretilen dumanın tek yöne 

doğru ilerlemesini sağlayabilecektir.

tünellerde kullanılan 69 adet jet fanın özelliklerine 

baktığımızda ise öncelikle her birinin eN 1.4404 kalite 

paslanmaz malzemeden üretildiği görülmektedir. Bu özellik, 

fanlara son derece yoğun bir otoyolda tüm çalışma ömrü 

boyunca yüksek korozyon dayanımı sağlamaktadır. Neredeyse 

110m’lik mesafeler ile yerleştirilen jet fanların en büyükleri 

2350N itme kuvvetinde olup, tamamı eN 12101-3’e göre f300 

sıcaklık dayanım sınıfındadır. 

Proje kapsamında Systemair HSK tarafından jet fanların yanı 

sıra, soft-starter ve güç devrelerini içeren elektrik panoları, 

tünel içerisinden ölçüm yapacak hava kalite ve görüş mesafesi 

sensörleri de sağlanmıştır. 

106-109-MAKALE-SYSTEMAİR TÜNEL HAVALANDIRMA UYGULAMALARI.indd   109 10.03.2017   09:21:14



ŞANTİYELERDEN ÖZÇEKİMLERŞANTİYELERDEN ÖZÇEKİMLER

110 Şantiyelerden Özçekimler - Selfi es in Sites

Ocak - Şubat 2017 .  www.tunelder.org.tr

Eren Caner
Road 6 Rechasim Tunnel Project, İsrail

Enver Koç
Dudullu-Bostancı Metro Projesi, İstanbul

Utku Gümüş
Bakırköy-Kirazlı Metro Projesi, İstanbul.

Ulaş Eren Kaya
Aydıncık-Gözce Karayolu Tüneli Projesi, Mersin.

Eren Soyer
Polyak Eynez Madencilik, İzmir.
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Fatih Kara
Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Projesi, İstanbul.

Onur Kansu
Sofya Metro Projesi, Bulgaristan.

Nurettin Onay
Karakurt HES Projesi, Kars

Şafak Yıldız
Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi, Ankara.

Serkan Günen
Z-Morh Highway Tunnel 
Project, Hindistan.

Sina Kiziroğlu
Şırnak-Ortabağ-Çığlı Yolu Ballı 
Tüneli Projesi, Şırnak

Serkan Günen

Petek Balcı
Sabiha Gökçen Metro Projesi, İstanbul

Sina Kiziroğlu
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Erdoğan Kop
Kabataş-Mecidiyeköy Metro Projesi, İstanbul

Muammer Tuncer
Dudullu-Bostancı Metro Projesi, İstanbul.

Aziz Erim
Sabuncubeli Karayolu Tüneli, Manisa

Şevket Karaca
Alacabel Karayolu Tüneli Projesi, Konya.

Egemen On
Alacabel Karayolu Tüneli Projesi, Antalya.

Ceyhun Candaş Erbaş

Şile-Ağva Karayolu Tüneli Projesi, İstanbul
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Ersin Satır
28 Ocak

Mehmet Anar
11 Ocak

Petek Balcı
20 Ocak

Ersin Satır
28 Ocak

Gül Selman
17 Şubat

Ali Dağlı
03 Şubat

Gurur Kalaycı
20 Ocak

Mehmet Anar
Gurur KalaycıGurur KalaycıGurur KalaycıGurur Kalaycı

Petek Balcı

Ersin Satır

Gül SelmanGül SelmanGül Selman Ali DağlıAli Dağlı

Ragıp Turhan
23 Ocak

114 Şantiyelerde Doğumgünü Kutlamaları - Birthday Celebrations
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116 Şantiyede Yaşam - Life In Site

İshak Sert
Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi, Ankara.

Deniz Göcen
Zigana Karayolu Tüneli Projesi, Gümüşhane.

Berker Avcı
Konak Karayolu Tüneli, İzmir

Bayram Arif Byraktar
Akıncı HES Projesi, 
Tokat.

Evren Balak
Sabuncubeli Tüneli, Manisa.

Burak Okkerman
Bakırköy-Kirazlı 
Metro Projesi, 
İstanbul.

Kürşat Ekinci
Avrasya Tüneli, 
İstanbul.

İshak Sert

Deniz Göcen

Berker Avcı

Bayram Arif Byraktar

Evren Balak

Burak Okkerman
Bakırköy-Kirazlı 
Metro Projesi, 
İstanbul.

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

Tünelcİlİk Derneğİ’nDen 
ÖDül ve DesTek Teşvİklerİ

AwArds from Turkish Tunneling socieTy

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

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

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

2016 yılı için bu rakam 420 € 
olarak belirlenmiştir. 

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

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

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

Başvuru Koşulları

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

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

2. Hanifi Çopur  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3. Mücahit Namlı  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

4. Cemal Balcı  
Dernek Saymanı

5. Fevzi Aksu  
Dernek Sekreteri

6. Doğan Talu  
Yönetim Kurulu Üyesi

7. Öner Yılmaz  
Yönetim Kurulu Üyesi

8. Erdinç Demir  
Yönetim Kurulu Üyesi

9. Utku Gümüş  
Yönetim Kurulu Üyesi

10. Ali Yüksel  
Yönetim Kurulu Üyesi

11. Özgür Savaş Özüdoğru  

Yönetim Kurulu Üyesi

12. Muammer Çınar  

Yönetim Kurulu Üyesi

12. Birol Akpınar  

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1. Erhan Ünlü  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

2. Burak Sönmez  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

3. İsmail Mehmet Yerlikaya  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

4. Hikmet Anıl Yazıcı  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

5. Ayhan Koçbay  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

6. Can Polat  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

7. Uğur Ateş  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

8. Melih Algan  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

9. Altay Ertin  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

10. Yıldırım Tan Özaydın  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

11. Murat Hızel  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1. Melike Yıldırım  
Denetim Kurulu Başkanı

2. Kerim Küçük  
Denetim Kurulu Üyesi

3. Mehmet Atar  
Denetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1.  Meriç Yetiş 
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

2. Hasan Ali Mahrebel 
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

3. Emre Avunduk  
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
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Tünelcİlİk Derneğİ kurumsal üyelerİmİz
CORPORATE MEMBERS Of TURKISH TUNNELLING SOCIETY

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

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

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

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

22. SONER 
 Temel Mühendislik
 www.sonertm.com

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

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

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

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

120-122-TÜNELCİLİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU-ind-6.indd   121 06.03.2017   12:50:25



122  �  Tünel Dergisi  �  www.tuneldergisi.com

Tünelcİlİk Derneğİ kurumsal üyelerİmİz
CORPORATE MEMBERS Of TURKISH TUNNELLING SOCIETY

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

764          SEZA İNŞAAT SAN. vE TİC. LTD. ŞTİ.   
 Seza İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.  www.sezainsaat.com 

765          GEONET MÜŞAvİRLİK vE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.  
 www.geo-net.com.tr 

766          ATAN İNŞAAT SAN. vE TİC. LTD. ŞTİ.  
 www.ataninsaat.com.tr

806          ZORTAŞLAR İNŞ. NAK. TUR. REK. vE ELEK. 
 www.zortaslar.com
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1. Nuh BİLGİN
 İstanbul Teknik Üniversitesi   
 Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan

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

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

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

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

6. Fevzi AKSU 
 İksa Yapı Kimyasalları, 
 Yönetim Kurulu Üyesi

7. Yunus BAKIRDAL
 Konyaaltı İnşaat

9. Ali Yüksel
 Yapı Merkezi,
 Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

14. Murat Karaçay
 E-Berk

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

16.  Emin Kendirli
 Lisans Öğrencisi

20. Deniz Tumaç
 İstanbul Teknik Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

21. Emre Avunduk
 İstanbul Teknik Üniversitesi

22. Mustafa Ömür Sür
 Yertaş

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

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

27. Harun Otacı
 E-Berk

28. Utku Gürtekin
 E-Berk

29. Oktay Ekinci
 Devlet Su İşleri

30. Deniz Aydın
 Dicle Üniversitesi

31. İbrahim Yaroğlu
 Devlet Su İşleri

32. Cemil Demirer 
 Devlet Su İşleri

33. Mehmet İpeksever
 Devlet Su İşleri

34. Emin Doğan
 Devlet Su İşleri

35. Nur Korkmaz
 Devlet Su İşleri

36. Türker Köymen
 Bekaert

37. İsmail Mehmet Yerlikaya
 Bekaert

38. Mustafa Uyar
 Bekaert

39. Nazim Kahraman
 Devlet Su İşleri

40. Ali Akgümüş
 Devlet Su İşleri

41. Mehmet Akgün
 Devlet Su İşleri

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

43. Yücel Erdem
 Erer Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

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

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

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

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

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

50. Hasan Gerçek
 Bülent Ecevit Üniversitesi

51. Nuri Ali Akçın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

52. Hakan Tunçdemir
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

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

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

56. Cevdet Kurt
 Özgün Şirketler Grubu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67. Muhammed Yılmaz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

68. Zeynep Eroğlu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

69. Sinan Polat
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

71. Mustafa Karakuş
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

72. Levent Tüysüz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

73. Halil İbrahim Şahin
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

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

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

77. Volkan Kuruyer
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

78. Seçkin Yarlıgaş
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

79. Atakan Leventyürü 
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

80. Osman Sürmen
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

81. Nail Akbulut
 Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

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

83. Orhan Yenigün
 Yüksel Proje-Emay İş Ortaklığı

86. Turgay Onargan
 Dokuz Eylül Üniversitesi, 
 Denetim Kurulu Üyesi

87. Cemalettin Okay Aksoy
 Dokuz Eylül Üniversitesi

88. Kerim Küçük
 Dokuz Eylül Üniversitesi

89. Vehbi Özacar
 Dokuz Eylül Üniversitesi

90. Ramazan Çomaklı
 İstanbul Teknik Üniversitesi

91. Melike Yıldırım
 Tünelmak

92. Serhat Köle
 Tünelmak

93. Mubin Ören
 Tünelmak

94. Kazım Yaşar Levent
 İksa Yapı Kimyasalları

95. Osman Erdoğan
 İksa Yapı Kimyasalları

96. Tuncer Bulut
 İksa Yapı Kimyasalları

103. Musafa Akgül
 NTF İnş.

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

105. Raşit Altındağ, 
 Süleyman Demirel Üniversitesi

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

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

108. Gökhan Kara
 Ekol koz İnşaat

109. Mustafa Akça
 Alarko

110. Onur Kansu
 Alarko
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111. Engin Tıkır
 FD Sondaj

112. Şahin Keskiner
 WFT İnş.

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

115. Tuncay Arıcı
 NTF İnş.

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

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

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

119. Vedat Ocak
 Özaltın İnşaat A.Ş.

120. Yavuz Selim Karakum 
 Ekol Koz Mad. İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 

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

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

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

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

125. Uğur Ateş
 Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

126. M.Demirhan Çelik
 Statkraft KKE.

127. Mikail Güneşaçar
 Statkraft KKE.

128. Yavuz Bekiroğlu
 Statkraft KKE.

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

130. Hıdır Ayyıldız
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

131. Hüseyin Akçal
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

132. Hakan Sevdi
 ERKOM Ltd. Şti.

133. R.Bora Oygür
 ERKOM Ltd. Şti.

134. İsmail Hakkı Şık

135. Eyüp Polat, 
 İBB Yapı İşleri Müdürlüğü

136. Cihan Ersoy

 Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.

137. Olgun Esen
 Yüksek Lisans Öğrencisi (İTÜ)

138. Fatih Çatalbaş
 Zetaş Zemin Teknolojileri A.Ş.

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

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

141. Altay Ertin
 Geo-Net Mühendislik ve Müşavirlik

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

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

145. Bahattin Bulut Albayrak
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

147. Onur Kılıç
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

148. Mehmet Bağırcı
 Darenhes Pembelik Barajı

149. Mahmut Ragıp Turhan
 Projima Tünel A.Ş. 

150. Fatih Bektaş
 Projima Tünel A.Ş. 

151. Gökhan Sunu
 Ege Asfalt

152. Gökhan Sevim Duran
 Ege Asfalt

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

154. Hasan Aydın
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

155. Aslan Kıranoğlu
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

156. Mehmet Eşref Kurtoğlu
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

157. İbrahim Uslu
 Koçoğlu İnş. A.Ş.

158. Abdullah Kürşat Erol
 Otoyol A.Ş.

159. Abdi Yılmaz
 Limak İnşaat

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

161. Veysel Salgıntaş
 Limak İnşaat

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

163. Bahtiyar Ünver
 Hacettepe Üniversitesi

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

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

166. Ali Çebi
 CMA Ovit

167. Mahmut Anlı
 CMA Ovit

168. Onur Ülgen
 CMA Ovit

169. Murat Okur
 Emay Müş.

170. Mehmet İlker Bozlar
 Emay Müş.

171. Baki Acil
 Cengiz Makyol ASL

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

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

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

175. Hasan Baştan
 Yertaş İnş.

176. Mehmet Anar
 Yertaş İnş.

178. Şahap Bülent Baydar
 Yertaş İnş.

179. Alper Saraç
 Makyol İnş. A.Ş.

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

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

182. Yavuz Palakcı
 Statkraft – Norveç

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

187. Ersan Taşçı
 Erersa İnşaat

188. Y. Gökhun Çetin
 Saudiarabian Airlines

189. Ömer Özkök
 C.İ.B. Adi Ortaklığı

190. Yavuz Bilgin
 EN-EZ İnşaat

191. Cumhur Yılmaz
 EN-EZ İnşaat

192. Muhammed Refik Kurtoğlu
 İBB

194. Muhammet Fahri Topatan,   
 Zirkonyum Madencilik İnşaat

195. Hüseyin Alp Güler
 Çelikler Holding

196. Oğuzhan Sebetçi

197. Ercan Kesim
 Çelikler Holding

198. Halil Akel
 Çelikler Holding

199. Süleyman Karagüzel
 Cengiz İnşaat

200. Gökhan Doğan
 Makyol İnş. A.Ş.

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

202. Cemal Gülal
 Cengiz İnşaat

203. Orkun Er

204. Abdulgaffar Yetgin
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

205. Kıvanç Mirhan Dinçel
 Yüksel - Emay Adi Ortaklığı

207. Murat Yıldırım
 İBB

209. Abdullah Fişne
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

211. Muttalip Buyraz
 YSE Yapı - Çelikler Holding

212. Serhat Kızılkaya
 YSE Yapı - Çelikler Holding

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

216. Veli Ay
 Yapı-Tek A.Ş.

218. Kiyasettin Hefer
 Yapı-Tek A.Ş.

219. Önder Sayın
 ERKOM Ltd. Şti.
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220. Ümit Kamil Uslu
 ERKOM Ltd. Şti.

221. Bilal Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

222. Suat Ağırbaşoğlu
 ERKOM Ltd. Şti.

225. Suat Cengiz
 ERKOM Ltd. Şti.

226. Sedat Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

227. Tural Pınarbaşı
 ERKOM Ltd. Şti.

228. Koray Uzun
 ERKOM Ltd. Şti.

231. Şeref Süzen
 ERKOM Ltd. Şti.

233. Aytaç Bozkurt
 ERKOM Ltd. Şti.

234. Mustafa Filiz
 ERKOM Ltd. Şti.

238. Emrah Özker Öztürk
 ERKOM Ltd. Şti.

239. Okan Yakan
 ERKOM Ltd. Şti.

241. Mehmet Ünlü
 ERKOM Ltd. Şti.

243. Zekiye Gamze Alış
 ERKOM Ltd. Şti.

244. Mustafa Emre Ölmez
 Düzkar İşaat

245. Taylan Demir
 Sigma-YDA-Makimsan-Burkay İş Ort.
 
247. Mahmut Ulusoy
 Sigma-YDA-Makimsan-Burkay İş Ort.

248. Hüseyin Doğan
 Düzkar İşaat

249. Şamil Doğrusoy
 Ünal Akpınar İnş.

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

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

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

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

255. Hasan Karabiber

256. Hasan Denek
 Melemoğlu İnş.

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

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

259. Niyazi Şennazlı
 Fugrosial Ltd. Şti.

260. Süleyman Bilge Parlak
 Fugrosial Ltd. Şti.

261. Özcan Yılmaz

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

263. Mehmet Yağız

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

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

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

267. Ayhan Koçbay
 DSİ Gn. Md.

268. Selman Turan

269. Serkan Akdemir
 IC – İçtaş

270. Vahap Dilek, 
 IC – A

271. Faraz Shoaee Sarbanghali
 MRA İnşaat

272. Soner Ocak
 TUNGE PROJE Mühendislik
  Müşavirlik İnş. Ltd. Şti.

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

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

276. Hakan Kırlıoğlu- Feride Kırlıoğlu 
 Patlayıcı Madde Ticareti

277. Cumali Kaydu
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

278. Bahriye Yaman
 YMSK Joint Venture

279. Saffet Aslan
 YMSK Joint Venture

280. Mevlana Muhammed Alaloğlu 
 YMSK Joint Venture

281. Korhan Demir
 YMSK Joint Venture

282. Timuçin Özbayır
 YMSK Joint Venture

284. Önder Yeşilçimen
 TK Müşavir Mühendisler

285. Şafak Karataş
 Biskon yapı A.Ş.

286. Fahrettin Yıldırım
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

287. Ömer Akarsu
 İnelsan İnşaat

288. Öncü Gönenç
 Yapı Merkezi

289. Mustafa Başar Arıoğlu
 Yapı Merkezi

290. Mehmet Hacıalioğlu
 STFA İnş. A.Ş.

291. Gürkan Erdal
 Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü

292. İbrahim Balaban
 Saudi Binladen Group – TDRS

293. Taylan Karabay

294. Hüseyin Işıl
 GCF-Peker İş Ort.

295. Abidin Türkay Ayten
 IGT Mühendislik Müşavirlik

296. Murat Arslan
 Çözüm Enjksiyon

297. Gökbora Akay
 Taisei

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

299. Eren Arıca
 TCDD

300. Koray Akçay
 Prota Mühendislik

301. Evren Poşluk
 TCDD

302. Samet Okay
 Saudi Binladen Group – TDRS

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

304. Merve Bulut
 İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

305. Esin Şentürk
 İstanbul Teknik Üniversitesi(Öğrenci)

306. Okan Su
 Bülent Ecevit Üniversitesi

307. Hasan Ali Mahrebel
 BOSTİK

308. Korkut Möroy
 Yüksel Proje

309. Zeynep Sertabipoğlu
 İstanbul Üni. Maden Müh. Bölümü

310. Hasan Eker
 Gümüşhane Üniversitesi

311. Niyazi Özgür Bezgin
 İstanbul Üniversitesi

312. Reşat Ulusay
 Hacettepe Üniversitesi

313. Tufan Dalkıran
 Altınok Müşavir Müh.

314. Ahmet Şentürk
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

315. Ali Sarıışık
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

316. Orhan Güler
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

317. Süleyman Kunter Kunt
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

318. Pınar Güner Cantekinler
 Kordsa Global

319. Levent Kurtuldu
 TK Müşavir Mühendisler

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

321. Ferhat Şahinbaş
 Cengiz İnşaat

322. Nuri Çaykun Alpaslan
 Yıldız Teknik Üniversitesi

323. Olgay Yaralı
 Bülent Ecevit Üniversitesi

324. Mehmet Özdemir
 Tunga Limited

325. Talat Alp

326. Melih Geniş
 Bülent Ecevit Üniversitesi

327. Arif Halil Durukan
 DSİ 14. Bölge

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

329. Onur Koç
 IGT Tunnelbau Gmbh

Ocak - Şubat 2017  .  www.tuneldergisi.com 

123-129-TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ.indd   125 16.03.2017   02:21:56



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

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

330. Deniz Akbay
 Süleyman Demirel Üniversitesi

331. Tamer Efe
 Süleyman Demirel Üniversitesi

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

333. Ela Güner
 öğrenci (İst.Tek.Üni)

334. Ali Aslanbaş
 Özka İnşaat

335. İbrahim Atalay
 İSK Gen. Müd.

336.Mustafa Korkanç
 Niğde Üniversitesi

337. İsmail Güneş

338. Neşe Özbek

340. Bayezid Özden
 IGT Mühendislik Müşavirlik

341. Tunç Çalık
 Trakkom Mak. İnş. Mad. İç ve 
 Dış Tic. Ltd. Şti.

342. Aytuna Sayın
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

343. Hakan Çınar

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

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

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

347. Murat Uzun
 Bozkuşlar İnşaat

348. Ceyhun Candaş Erbaş
 Bozkuşlar İnşaat

349. Tuncer Akıncıoğlu
 Çelikler Holding / YSE Yapı

350. Metin Yavuz
 Kuzey İnşaat A.Ş.

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

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

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

354. Evren Balak
 Bayburt Grup A.Ş.

355. Cemalettin Şahin
 Bayburt Grup A.Ş.,

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

357. M. Bülent Arıkan
 Zorgün İnşaat

358. Savaşhan Genç
 Zorgün İnşaat

359. Nevzat Umut Çelik
 Özgün Şirketler Grubu

360. Güven Denek
 Özka İnşaat 

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

362. Hamit Onur Soysal
 Ölçek Mühendislik Ltd.Şti. 

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

365. Ahmet Besim Ertem
 Tüprag 

366. Halil Murat
 Soner Temel Mühendislik İnş.Tic. 

367. Umut Alkaç, 

 Kamacı İnşaat Mad. San. Ltd.Şti 

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

369. Uğur Tunçer

370. Yiğit Genç
371. Erhan Ünlü
 Opak Madencilik

375. Meriç Deyiş
 Sisray Ltd. Şti.

376. Alper Ataç
 Ünal Akpınar A.Ş.

377. Kaan Yavuz
 Ünal Akpınar A.Ş

378. İlhan Tosun
 Ünal Akpınar A.Ş.

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

380. Rohola Hasanpour

381. Yüksel Bozbaş
 Özgün Şirketler Grubu

382. Erkan Özkan
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

383. Erhan Kömürcüoğlu
 Aksu İnşaat

384. Aşkın Atacan
 Yapı Merkezi

385. Anıl Eroğlu
 Özkar İnşaat

386. Murat Erbaş
 SPI FiberForce Makro Fiber   
 Industry

387. Murat Sarıdede
 Çelikler Holding

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

389. Ataç Başçetin
 İstanbul Üniversitesi

390. Alaettin Kılıç
 İstanbul Üniversitesi

391. Hamit Aydın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

392. Ahmet Özarslan
 Bülent Ecevit Üniversitesi

393. Mehmet Altuğ Onaran
 Turyat İnşaat

394. Tuğçe Köse
 Emay Müş.

395. Hilal Öztürk
 Emay Müş.

396. Vedat Rasim Tatar
 Emay Müş.

397. Sebahattin Çıtır
 Emay Müş.

398. Mutlu Yücel
 Emay Müş.

399. Ekin Köken
 Bülent Ecevit Üniversitesi

400. Utku Sakız
 Bülent Ecevit Üniversitesi

401. Ömer Faruk Çapar
 Bülent Ecevit Üniversitesi

402. Çağrı Aldı
 Hema Endüstri A.Ş.

403. Muhammet Akkaş   

404. Sadullah Okumuş

407. Cenk Gümüş
 Altınok Müşavir Müh.

408. Kebire Kel
 MTA Batı Karadeniz 
 Bölge Müdürlüğü

409. Bora Arslan
 Geodizayn Proje Mühendislik   
 Müşavirlik

410. Ezgi Gülbar
 Geodizayn Proje Mühendislik   
 Müşavirlik

411. Fatih Taşyılmaz
 Ösak A.Ş.

412. Hürriyet Akdaş
 Eskişehir Osmangazi Üniv.

413. Erdem Hidayetoğlu
 Makyol İnş. A.Ş.

414. Fethi Can Köse
 Makyol İnş. A.Ş.

415. Erdem Altaş
 Makyol İnş. A.Ş.

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

417. Hayrettin Baysal
 DSİ 3. Bölge Müdürlüğü

418. Sare Ayça Çimen

419. Emre Meriç
 Üniarge

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

421. Yusuf Balatlı

422. Doğancan Aydoğmuş

423. Barış Berberoğlu

424. Ahmet Koyun
 Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

425. Mithat Kabaali

426. Ahmet Hamdi Deliormanlı, 
 Dokuz Eylül Üniversitesi

427. G. Gülsev Uyar Aldaş
 Hacettepe Üniversitesi

429. İbrahim Çavuşoğlu
 Gümüşhane Üniversitesi

430. İbrahim Ataöz
 ICA - İçtaş - Astaldi Ortaklığı

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

432. Nurettin Pelen
 DSİ Gn. Md.

433. Ali Kuleli
 Akfen İnş. A.Ş.

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

435. İbrahim Halil Pakiş
 İBB Anadolu Yakası Raylı 
       Sis Müd.
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437. Kıvanç Aktan
 Zitron Türkiye

438. Bahadır Batır
 TCDD

439. Gökhan Göksel

440. Uğur Gani Sincar
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

441. Mustafa Tolga Öner
 Emay Müşavirlik

442. Emrah Şimdi
 STFA

443. Berke Bayraktar
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

444. Şevket Deveci
 ESA İnşaat

445. Mehmet Uran Unutmaz
 Cengizler Yol Yapı

446. İlyas Bekçi
 Ecetur İnşaat

447. Fatih Kara
 YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

449. Enes Kayahan
 Kalyon İnşaat

450. Seyfullah Ekiz
 TBM Cutters

451. Asaf Bulut
 Ekol Koz Madencilik

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

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

454. Mustafa Fakıbaba
 GCF-Peker İş Ortaklığı

455. Özberk Aydemir
 Peker İnşaat

456. Yusuf Tatar
 GCF-Peker İş Ortaklığı

457. Cem Sağdıç
 Gülermak

458. Ali Bayrak
 Altınok Müşavirlik Mühendislik

459. Ahmet Uçar
 Altınok Müşavirlik Mühendislik

460. Mehmet Ali Arıkan
 GCF-Peker İş Ortaklığı

461. Engin Hoş
 Doğuş-Gülsan İş Ortaklığı

462. Emre Balcıoğlu
 Dağcan İnşaat

463. Necat Arıbaş
 Dağcan İnşaat

464. Orkun Kantarcı
 Şırnak Üniversitesi 
 Maden Mühendisliği Bölümü

465. Nurettin Demir
 Gama Nurol İş Ortaklığı   
 Marmaray BC1 Projesi

467. M. Bülent Çakar
 Gama Nurol İş Ortaklığı   
 Marmaray BC1 Projesi

468. Birol Akpınar
 Ünal Akpınar İnşaat

472. Ahmet Özkan
 Ünal Akpınar İnşaat

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

474. Furkan Hamza Harputlugil

475. Rahmi Süleyman Demircan, 
 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

476. Metin Geyik
 Çiftay İnşaat

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

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

479. Barış Duman 
 İntekar

480. Arif Budak
 Kemerli Metal

481. Yıldırım Bayazıt
 Borusan EnBW Enerji

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

483. Türker Şenyurt
 Yapı Merkezi

486. Turgut Yıldırım
 DSİ Genel Müdürlüğü

487. Can Polat
 Geodata

489. Enver Koç
 Yapıray Demiryolu A.Ş.

490. Elif Acar
 Gülen Danışmanlık

491. Onur İnal

492. Bayram Arif Bayraktar
 Güç Grup

493. Erhan Güvenel
 Saudi Binladen Group - TDRS

494. Samet Erat

495. Berzan Solduk

496. Erkan Murat Erdoğan
 Soa İş. Ort.

498. Uğur Altay
 Akad İnşaat

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

500. Temel Öztürk
  Öztaş İnşaat

501. Asuman Cici
 Yapı Merkezi 
 Avrasya Tüneli Şantiyesi

502. Osman Yiğit Hançer
 Yapı Merkezi 
 Avrasya Tüneli Şantiyesi

504. Akın Çelik

505. Efe Ünal
 AIRONN Havalandırma

506. Sina Kiziroğlu   
 Karayolları Genel Müdürlüğü

507. Atila Demiröz
 Selçuk Demiröz

508. Barış Yağare   
 Egemen Maden ve Restorasyon

510. Murat Toksöz
 Projima Tünel İnş.

511. Burak Gürkan
 Emay Müşavirlik

512. Sahand Tolouei

513. Murat Mercan
 Tufanoğlu Demir Çelik

514. Murat Tufanoğlu
 Tufanoğlu Demir Çelik

515. U. Tarik Namlı

516. Erkan Saraç
 Tekyön Tünel Tek. İnş.

517. Abdülaziz Mustafa Aydın

519. Ferit Gülsu

520. Mücahit Kablan
 Altay OSGB

521. Metin Çulfaz
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

522. Atakan Süler
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

523. Burak Ekmen
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

524. Zafer Güneş
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

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

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

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

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

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

530. Neşe Kılıç
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

531. Ömer Ündül
 İstanbul Üniversitesi

532. Aydın Shaterpour Mamaghani
 İstanbul Teknik Üniversitesi

533. Ahmet Semih Deniz
 Yertaş İnşaat

534. Ayşen Erten
 Eti Maden İşl. Gn. Müdürlüğü

535. Dağıstan Vayiç
 Emon Yapı İnş.

536. Yaşar Çevik
 Sargın İnş.

537. Taner Başkıran
 Sargın İnş.
538. Volkan Fırtana
 Sargın İnş.

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

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

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

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

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

546.   Mehmet Atar               
 Vanuatu Fahri Konsolosluğu

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

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

549.   Kerim Kıvanç Öncü    
 DKE Mühendislik
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553.   Murat Bülbül               
 Akfen İnş. A.Ş.

554. Sunay Beyhan
 Dumlupınar Üniversitesi

555. Orhan Volkan Erol
 ICT İnşaat

556. Ali Kaan Kolbaşı
 ICT İnşaat

557. Üzeyir Ersen Ayaz 
 YSE Yapı-Nas İnşaat Ortaklığı

558. Ergün Çal, Özçınar 
 Elektrik Malzemeleri ve Madencilik

560. M. Salih Alkan
 Enka İnşaat

561. Hakan Kalender
 Eti Bakır

562. Mustafa Çoğalan 
 Yertaş İnşaat

563. M. Eşref İnal
 DSİ 10. Bölge

564. Ömür Gökhan Polat 
 UBM Müşavirlik

565. Ali Ünsal
 Özkar İnşaat

566. Yalçın Yılmaz
 Titan Makine

567. Şaban Başıkara 
 HCG İnşaat

568. Yücel Güç
 EN-EZ İnşaat

569. Mustafa Özdemir 
 Özkar İnşaat

570. Uğur Karaman
 Doğuş-Gülsan Ortaklığı

571. Şerafettin Bozkurt
 Yertaş İnşaat

572. Mustafa Özçelebi 
 B. Ergünler İnşaat

573. Mustafa Ayhan
 Dicle Üniversitesi

574. Semih Şahin
 Sargın İnşaat

575. Taylan Özkaya
 Esa İnşaat

576. İlker Anman
 Esa İnşaat

577. Alican Kurşun
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

578. İsmail Alptürk Eskikurt 
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ortaklığı

579. Burak Şahin
 Esa İnşaat

580. Gültekin Gülle
 Esa İnşaat

581. Serkan Ali Şanlı 
 Fermanoğlu İnşaat

582. Latif Işık 

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

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

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

586. Hanife Akkaya 
 Ento Madencilik İnşaat

587. Murat Akyıldız
 Eser Makine

588. Hüseyin Düzgün
 Düzkar İnşaat

589. Mehmet Sırat Koç
 Moya Tünel Ekipmanları

593. Arif Arga
 Cengiz İnşaat

594. Soner Baydar
 Zorgün İnşaat

595. Gürkan Emirzeoğlu     
 Özce İnşaat

607. Timuçin Hergül           
 Megazemin 

608.   Serdar Tiryaki
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

609.   Serhat Acar
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

610.   Eren Akdaş
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

611.   Furkan Atalay
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

612.   Bülent Koçak
 TTS Uluslararası Müh. Mim.

613.   Serhat Yeşilyurt
 İçtaş-Astaldi Ort.

614.   Murat Fatih Sezer
 İçtaş-Astaldi Ort.

615.   Tolga Çağlar
 Melemoğlu İnşaat

616.   Hacı Duran Murat 
 Melemoğlu İnşaat

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

618.   Yalçın Uzun
 Kartaş İnşaat

619.   Tülay Çinar
 Gülermak Metro Ort.

621.   Cemal Burak Türker 
 Gülermak Metro Ort.

622.   İlhan İnsan
 Zihni Üstün Oğulları İnşaat

623.   Selim Rıdvan Güngör
 Mesa Mesken

625.   Rıza Aydın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

626.  Ali Timurhan Güç
 Emak Fan

627.   Halil Devrim Öner
 Emak Fan

630.   Kübra Öner
 Emak Fan

631. İlker Akbaba
 Nuhoğlu A.Ş.

632.   Abdülhalim Bilgin
 Devlet Su İşleri

633.   Deniz Günbay
 Projima Tünel İnşaat

634.   Bülent Bakırcı
 Avrasya 2 İnşaat

635.  Sair Kahraman
 Hacettepe Üniversitesi

636.   Selçuk Girgin
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

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

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

639.   Uğur Güneş
 ESA İnşaat

640.   Kürşat Savaş Delice
 Emay Müşavirlik

641.  Eser Tokmak
 Projima Tünel İnşaat

642.   Naci Ekinci
 HCG İnşaat

643.   Martin Forhaug
 Team Forhaug AB

644.   Seren Kahveci
 Zorgün İnşaat

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

646.   Mavi Akyüzoğlu
 Karayolları Genel Müdürlüğü

647.   Görkem Tunca
 Mega Mühendislik

648.    Ali Hilmi, Volkan Özdemir 
 AGM Mühendislik

649.   Nuray Tokgöz
         İstanbul Üniversitesi

650.   Ayşegül Mutlu Ökmen
 Duayen Yapı Makine Kimya San.

651.   Sami Enis Arıoğlu
 ALYSJ JV

652.   Hande Koç
 Optim-Prokon İş Ort.

653.   Serhat Başgül

654.   İhsan Özkan
 Selçuk Üniversitesi

656.   Mehmet Kemal Gökay
 Selçuk Üniversitesi

657. Yavuz Polat
 Dağcan İnşaat

658. Fırat Aksu 
 Emay Müşavirlik

659. Betül Nurgül Cengiz 
 İlbak Holding

660. İsmail Kocaer 
 Minova CarboTech GmbH,    
 Germany

661. Baran Fidan

662. Sadi Demirci 
 Öğrenci (DPU)

663. İlke İçöz 
 Piramida İnşaat

664. Uğur Çelik 
 Bayburt Grup

665. Rüstem Aksu 
 Aksu İnşaat

666. Uğur Aksu 
 Ura Tünelcilik

667. Umut Aksu 

 Ura Tünelcilik

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

669. Semih Canpolat 
 Bayburt Grup A.Ş.

670. Sedat Dinçöz 
 Hitit İnşaat

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

672. Halil Kaçmaz 
 Paldet Dağdelen Adi Ort.

673. İnci Mimaroğlu 
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

674. Burak Aydoğan 
 Gülermak

675. Cihan Tunoğlu 
 E-Berk Makine

676. Zafer Saygılı 
 Aga Enerji A.Ş.

677. Cebrail Kaya 
 Kayaoğlu İnş.
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ - INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

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

679. Zafer Güçlücan  

681. Hasan Behçet Topkara  

682. Abdul Kadir Ceviz 
 Aga Enerji A.Ş.

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

684. Özgür Yetkin Ergin 
 Hitit İnşaat

685. Soner Akman 
 Bayburt Grup A.Ş.

686. Tuncay İlaf 
 Bayburt Grup A.Ş.

687. Ali Nazım Çatori 
 Kalyon İnş.

688. Aziz Erim 
 Projima Tünel İnş.

689. Gürkan Öntemel 
 Projima Tünel İnş.

690. Cenk Balmumcu 
 Cengiz İnşaat

691. Ülkü Kalaycı 
 İstanbul Üniversitesi

692. Murat Kadir Çelik 
 Akad İnşaat

693. Yasin Doğan
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

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

697. Mehmet Burkay Sarı
 Seda İnşaat

698. Nedim Yüksel
 Demirkıran Madencilik

699. Mevce Ecem Ergun
 Sargın İnşaat

700. Süleyman Kırışman
 Demirkıran Madencilik

701. Tuncer Kırbaş
 Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

702. Hüseyin Erkan İnal
 Bayburt Grup A.Ş.

703. Emre Önal
 Bayburt Grup A.Ş.

704. Bahattin Karaca
 KEM-P Elektrik Motor

705. Kamil Aydın
 Zorgün İnşaat

706. Özgür Yurtaydın
 Herrenknecht

707. Hasancan Tuğsat
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

708. Erhan Talu
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

709. Ahmet Bardak
 Aga Enerji A.Ş.

710. Koray Yüksel
 Aga Enerji A.Ş.

711. Dinçer Delipınar
 Aga Enerji A.Ş.

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

716. R. Fatih Tepehan
 Emay Müşavirlik

717. Emel Alataş
 Emay Müşavirlik

718. Hakan Şener
 Akad İnşaat

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

722.. Ahmet Erdinç Balaban
 Emay Müşavirlik

723. Recep Karataş
 Melemoğlu İnşaat

724. Bora Öğütlüler 

725. Ertuğrul Gökçeli
 Zorgün İnşaat

726. Dönmez Çiftci
 DSİ 5. Böl. Müdürlüğü

727. Cemal Samur
 Geonet Müş. Müh.

728. Fuat Özmet
 ARS Geoteknik Müş.

729. Mustafa Öztürk
 E-Berk Makine

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

731. Ufuk Çatalkaya
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

732.. Berivan Yağız
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

733. Emine Hilal Aksu
 Gülermak-YSE Ort.

734. Emirhan Selçuk
 Yüksel-Emay Adi Ort.

736. Burak Küçük

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

758.  Sertaç Akkaya
 Zorgün İnşaat

759.  Özgür Aycil        

760.  Yahya Kemal Kılınç
 YK Zemin

761.  Sercan Yassı
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

762.  Yıldıray Burnaz
 Fermanoğlu İnşaat

763.  Mustafa Subaşı
 Zorgün İnşaat

767.  Buğrahan Tuncel
 Açılım İnşaat

768.  Süleyman Duman
 Emay Müş.

769.  Sinem Esen
 Emay Müş.

770.  Cansu Çolak
 Emay Müş.

771.  Uğur Çelik
 Emay Müş.

772.  İlker Karahan
 Emay Müş.

773.  Hasan Anaç
 Emay Müş.

774.  Aslıhan Yılmaz
 Emay Müş.

775.  Ayhan Şafak Kaçar
 Albayrak İnş.

776.  Mehmet Sonuç
 SBG-İDRS Suudi Arabistan

777.  Yasemin Lopçu
 İzmir BB

778.  Aykut Afyoncu
 İzmir BB

779.  Ferdağ Tekin Çakmak
 İzmir BB

780.  Gülay Uysal Akın
 İzmir BB

781.  Ata Türkel
 İzmir BB

782.  Orhan Yıldırım
 İzmir BB

783.  Eylem Dikilikaya
 İzmir BB

784.  Serkan Özhan İşgören
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

785.  Y. Selim Özdemir
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

786.  Yasin Kahraman
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

787.  Selami Işık
 Yüksel Proje

788.  Ahmet Mutluay
 İC İÇTAŞ San. Taah. AŞ

789.  Fikret Mirzaoğlu
 TİTAN MAKİNE

790.  Mehmet Emin Ünver
 TİTAN MAKİNE

791.  Volkan Çiçek
 TİTAN MAKİNE

792.  Murat Polat
 Dağcan İnş. A.Ş.

793.  Yasin Ilıkça
 Dağcan İnş. A.Ş.

794.  Ufuk Altıntaş
 K.Ö.CM Ortaklığı

795.  Fatih Mimaroğlu
 K.Ö.CM Ortaklığı

796.  Ahmet Asım Can Mardin
 Türkmin Madencilik

797.  Gürkan Akar
 Özka İnşaat

798.  Mustafa Zekeriya Önümlü
 EN-EZ İnşaat

799.  Nazife Erarslan
 Adana Bilim ve Tek. Üniv.

800.  Barış Hasançebi
 Hidrodizayn

801. Cengiz Furtana
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

802.  Elif Seyhan Yıldız
 Fugro-Sial

803.  Fatih Dilber
 Projima Tünel İnş.

804.  Okan Doğan
 Esen Madencilik

805.  Erim Güçlü

807.  Mustafa Burak Okkerman

808.   Serhat Kaya Şenbay
  Kolin-Kalyon DM Metro

809.   Yunus Köstak Şenbay
  Kolin-Kalyon DM Metro

810.   Musa Çetin Şenbay
  Kolin-Kalyon DM Metro

811.   Yunus Emre Kavuran Şenbay
  Kolin-Kalyon DM Metro

812.   Mustafa Yapkaç
   DSİ

813.   Kamer Taş
  KGM 15. Bölge Müd.

814.  Engin Önder Gülermak
  Kolin-Kalyon Ort.
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Contractor      % 51

Engineering      % 12

Supplier      % 11

University        % 9

Others        % 6

Municipality        % 5

State Hydrolic Works      % 2

Mining        % 2

State Railways       % 1

Mta        % 1

Geology      %31

Mining      %28

Civil       %20

Others      %10

Mechanical      %3

Geophysics      %3

Surveying      %2

Chemistry     % 1

Electric     % 1

Computer     % 0,5

Environmental  % 0,5

Müteahhitlik Firması
 

51%

Mühendislik 
 

12%

Üniversite 

9%

TCDD 

1%

DSİ 

2% Madencilik
 2%

MTA
 1%

Tedarikçi

11% 

Diğer 

6%

Belediye 

5%

Jeofizik 
Mühendisliği 

3%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

0,5%

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

Çevre 
Mühendisliği 
 

0,5%
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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

25. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONgRESİ VE 
SERgİSİ IMCET 2017, ANTALYA

www.imcet.org.tr

11-14 NİSAN 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

4TH ARABIAN TUNNELLINg CONFERENCE,  
DUBAI, UAE

www.atcita.com

21-22 ŞUBAT 2017
TUNNELLINg ASIA 2017 CONFERENCE: DESIgN, 
CONSTRUCTION AND RISK MANAgEMENT IN 
UNDERgROUND CONSTRUCTION, INDIA.

www.cbip.org

7-10 ŞUBAT 2017
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