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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

PRESIDENT OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Sevgili Okuyucular

Önümüzdeki aylarda Türk Tünel Sektöründeki gelişmelerin 
çok hızlı olacağını düşünüyoruz, tabiidir ki bu da kendi 
problemlerini beraberinde getirecektir. İstanbulda yeni 6 
Metro ihalesi sonuçlandı. Bunların yanında şehirlerde ve kırsal 
alanlarda planlana başka yeni tünel projeleri de gündemde. 
Karayolları, Devlet su işleri ve Devlet Demir Yollarına ait yeni 
tünel projeleri, şimdiye kadar hiç olmadığı bir şekilde sektöre 
büyük heyecan getirmektedir. Bu projelerle birlikte yeni kalifiye 
eleman sıkıntısı, yeni teknolojilere ayak uydurma gibi hususlar 
acil çözüm beklemektedir. Bir kaç ay içerisinde 50 ye yakın yeni 
TBM in Türk Tünel Sektörü’nde yerini alması beklenmektedir., 
bu da yeni TBM operatörlerin, PlC programcılarının, erektör 
operatörleri gibi teknik elemanların yetişmesi için eğitim 
programlarının planlanması ve uygulanmasını zorunlu 
kılmaktadir. Tünelcilik Derneği bu eğitim programlarında yer 
almayı, kısa kurslar ve Uluslararası Tünelcilik sempozyumları 
düzenleyerek uygulamacılara yeni ufuklar açmada yardımcı 
olma gayreti içersindedir. 

Bu yıl iki ve üç Aralık tarihleri arasında zor şartlarda Klasik ve 
Mekanize tünel açma konularında uluslararası bir sempozyum 
yapmanın hazırlıkları içersindeyiz. Bu çalışmanın Türk Tünelcilik 
Sektörüne yeni bir soluk getireceği düşüncesindeyiz, lütfen bizi 
http://tunnelturkey.org/en/ web sayfamızda takip edin.

ıTA nın inisiyatifinde her yıl yapılan Dünya Tünel Kongresi bu 
yıl 9-15 haziran aylarında Bergen Şehrinde norveç Tünelcilik 
Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tünelcilik derneği bu 
uluslararası Kongrede 65 nolu stantda  yerini alarak Türkiyeyi 
en üst seviyede temsil etmeyi planlamaktadır. Dernek üyelerimiz 
birçok bildiri ile Türkiye de ki projeleri uluslararası ortamda 
masaya yatıracaktır. Bu gibi toplantıların ilgili sektörlerin 
gelişmesinde önemli katkıları olduğunu ndüşünüyoruz. Konuyla 
ilgili haberlere gelecek sayılarımızda ye vereceğiz. 

Birdahaki sayımızda görüşmek üzere. 

dear readers 

It seems that in the next few months the growth of the turkish tunnelling 
Sector  will be immense bringing its own problems together. the tenders 
of the six Metro projects for Istanbul are finalized. Several new tunneling 
projects planned to be executed with   conventional and mechanized 
tunneling methods in urban areas and in the cities are under way. the 
new tunneling projects belonging to turkish Highway organization, State 
Hydraulic Works, turkish rail Way organization are in considerations with 
a big enthusiasm, which was never felt before.

However, the major problem coming with these new projects are the 
need for qualified tunnellers and to be acquainted with emerging new 
technologies.  It is expected that around 50 new tbMs will enter to the 
turkish tunneling Sector very soon necessitating an urgent training 
programme for new tbM operators, PlC programmers, erector operators 
etc. turkish tunneling society is planning to take part in this training 
programme and help the contractors with organizing short courses, 
technical meetings and international symposiums both in conventional 
and mechanized tunneling in difficult ground conditions. We are 
already working hard for the preparations of an international tunneling 
symposium which will be held in the second and third of december this 
year. We believe that the discussions on the new developments on the 
subject will open new horizons  for a better and efficient tunnelling 
activities. Please follow us in our web pages http://tunnelturkey.org/en/.

the international tunneling congress organized by norwegian tunnelling 
Society under the patronage of Ita is approaching. the congress will be 
held in bergen, norway on the 9-15 June 2017. turkish tunnelling Society 
will take part in this event. We hired the boot 65, we are planning to 
represent the turkish tunnelling sector in high level. the members of 
our society will submit several papers on the current turkish tunnelling 
Projects. We believe that such participations into international activities 
are a necessity for the development of relevant industry. We will give you 
all the news on this event in our future issues of our magazine. 

Hoping to meet you in the next issue of our magazine.  
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For 3-Level Big Istanbul Tunnel Project, 4 
company bidded for technical and financial 
works in engineering services tender. Tunnel will 
be underwater in Bosporus with a single tube 
containing both land and rail road.

Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Kadir 
Topbas said that, “Sariyer seaside will have its 
metro line. The alignment will go along the 
seaside from Ortakoy to Sariyer. This improvement 
is beyond imagination. There are already metro 
lines in Cumhuriyet Mahallesi and Haciosman. We 
are now trying to extend that line to Cayirbasi.”

3-LeveL Big istanBuL tunneL Project

istanBuL seasiDe Metro Line ison 
tHe WaY

3 Katlı BüyüK İstanBul tünelİ Projesİ

İstanBul’da sahİle Metro hattı Gelİyor

Kaynak: www.ntv.com.tr

Kaynak: www.milliyet.com.tr

Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ilgaz 
Tüneli gibi dev projeleri hayata geçiren Türkiye, 2023 vizyonunun 
önemli kilometre taşlarından olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli 

Projesi için de düğmeye bastı.
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi etüt, proje ve mühendislik hizmetleri 
ihalesinde, 4 firma teknik ve mali teklif sundu. İstanbul Boğazı’nın altından 
geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu 
bulunacak.

Proje bedeli yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7 
milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri 
kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin 
verileri belirlenecek. İstanbul Boğazı’nın altından geçecek söz konusu 
tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta 
katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli 
araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti 
Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği referandum toplantısında 
Sarıyerlilerle bir araya geldi. 

Sarıyer’e metro açıklaması yapan Topbaş, “Sarıyer’e sahilden inşallah 
bir metro getireceğiz. Yani Ortaköy’den başlayacak ve Sarıyer’e 
kadar sahil boyunca metro getireceğiz. Bu hayal dahi edilemeyecek 
bir gelişmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve Hacı Osman’a kadar 
gelen bir metro var. O metronun devamını da Çayırbaşı’na indirebilir 
miyiz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Alttan da gelecek olan metro ile 
birleşecek. Böylece erişim çok daha kolay hale gelecek” dedi.

Dünyada bir ilk olacak

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa 
Yakası’nda E-5 aksında İncirli’den başlayan ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek 
Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye kadar uzanan hızlı metro sisteminden, 
ikinci ayağı ise Avrupa Yakası’nda TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından 
başlayan ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek Anadolu Yakası’nda Çamlık 
Kavşağı’na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

14 dakikada Asya-Avrupa geçişi

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro 
hattıyla entegre edilecek. Tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası’nda 
İncirli’den, Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye, 31 kilometre uzunluğunda 
14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak. 
Avrupa Yakası’nda Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına 
karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6.5 milyon yolcu 
yararlanacak. 

Metrolarla birlikte tünel çalışmalarına da ağırlık verdiklerini söyleyen 
Başkan Topbaş, “İstanbul’da 100 kilometreyi aşkın bir tünel yol 
programlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sizleri çok ilgilendirdiği 
için Sarıyer’den Büyükçekmece’ye kadar 140 kilometre ardışık tünel 
sistemi planlıyoruz. Yani buradan Büyükçekmece’ye gitmek isteyen, 
o tünelleri kullandığı zaman çok kısa bir sürede Büyükçekmece’ye 
erişebilecek veya aradaki ilçeleri gidebilecek. Aynı şekilde karşı yakada 
Harem’den Küçükköy’e ve Anadolu Hisarı’na kadar 18 kilometrelik bir 
tünel programladık. Yani yerin altından, üstünden her noktada nerede 
sorun varsa çözmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 
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According to Ministry of Forestry and Water Affairs’ reports, Gerede 
Tunnel is 86% complete.  General Directorate for State Hydraulic 
Works will solve Ankara’s drinking water problem until 2050.

LIGHT AT THE END OF GEREDE TUNNEL

Gerede Tüneli’nde IşIk Göründü

O rman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet 
Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 
tarafından inşa edilen ve Ankara’nın 

2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını 
garanti altına alacak olan Gerede Tüneli’nde 
ışık göründü. Projede yüzde 86 fiziki 
gerçekleşme sağlandı.
Bolu’nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan 
başlayan, Ankara İçmesuyu 2.Merhale 
Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası’ndan 
yıllık 226 milyon m3 suyu, Çamlıdere Baraj 
Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.

Ülkemizin en uzun içmesuyu tüneli

Gerede-Ulusu Deresi üzerinde tamamlanan 
Işıklı Regülatörü vasıtasıyla çevrilecek olan 
226 milyon m3 su ise ülkemizin en uzun 
içmesuyu tüneli olan 31,6 km uzunluğundaki 
ve 4,5 metre çapındaki Gerede Tüneli ile 
aktarılacak.

Toplam uzunluğu 31 bin 592 metre olan 
tünel 3 farklı noktadan köstebek diye tabir 
edilen tünel delme makineleri ile deliniyor. 

24 bin 250 metrelik kısmının tamamlandığı 
tünel ile Ankara’nın 2050 yılına kadar olan 
içmesuyu ihtiyacı karşılanacak.

Başkente menba kalitesinde içmesuyu

Bakanlık olarak 81 il için içmesuyu eylem 
planları hazırlandıklarını vurgulayan 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu “Başkentimiz Ankara için de 
menba kalitesinde içme suyu sağlamak 
için ‘Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede 
Sistemi Projesi’ni uygulamaya koyduk. Şu 
an itibariyle fiziki gerçekleşmesi yüzde 86 
seviyesinde olan bu proje ile yıllık 226 
milyon metreküp su, Çamlıdere Barajı’na 
cazibeli olarak aktarılacak. Bu proje Ankara’yı 
çok rahatlatacak, son derece önemli bir 
projedir” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji maliyetlerine son

Ankara’nın büyüdükçe su ihtiyacının 
da arttığının altını çizen Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu  “Ankara’nın içmesuyu problemi ile 
alakalı olarak geçmişte projeler yapılmış 
ancak elektrik enerjisi tüketimi sebebi ile 
vazgeçilmişti. Biz ise enerji maliyetini ortadan 
kaldırmak için Gerede Tüneli’nin açılmasına 
karar verdik. Gerede’den Çamlıdere Barajı’na 
gelecek olan su tamamen cazibeli olarak 
oraya ulaşacak ve enerji maliyeti ortadan 
kalkacak” diye konuştu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ülkenin en uzun 
içmesuyu tüneli olan Gerede Tüneli ile 
Ankara’nın 2050 yılında öngörülen 
yaklaşık 9 milyon nüfusunun su ihtiyacının 
karşılanacağını da sözlerine ekledi. 

Kaynak: www.ormansu.gov.tr
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Kabatas-Mecidiyekoy-Mahmutbey line’s tunnel works are completed 
as 75%. Istanbul’s full local manufactured metro was celebrated in 
Veysel Karani stop in Eyup.  Passengers would be able to use locally 
manufactured trains in 2018.

100% LOCAL MANUFACTURED METRO

%100 Yerli Metroda ilk adıM

Kaynak: www.yenisafak.com

İ stanbul’a yüzde 100 yerli metro 
projesinin ilk adımı olan Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda, 

tünel çalışmalarının yüzde 75’i tamamlandı. 
Mecidiyeköy’den Tekstilkent’e uzanan 
tüneller Eyüp’te bulunan Veysel Karani 
durağında törenle birleşti. 2018’de hizmet 
verecek hatta, yerli mühendis imzalı 
vagonlar çalışacak.

İstanbul’a yüzde 100 yerli metro projesinin 
ilk adımı olan Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey metrosunda, tünel çalışmalarının 
yüzde 75’i tamamlandı.

İstanbul’a yüzde 100 yerli metro projesinin 
ilk adımı olan Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey metrosunda, tünel çalışmalarının 
yüzde 75’i tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
tarafından yürütülen Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey metro hattı tünel çalışmalarının 
yüzde 75’i tamamlandı. İlk etabı önümüzdeki 
sene açılacak metro hattı yerli vagon 
özelliğiyle dikkat çekiyor. Eskiden tamamen 
ithal edilen vagonlarda şimdi yüzde 50 Türk 
mühendislerin imzası yer alıyor.

1 yıldan fazladır yeraltında çalışan ve 
Mecidiyeköy istasyonundan yeraltına giren 
tünel delme makinesi (TBM) duvarı delerek 
yüzeye çıktı. Alkışlar eşliğinde yapılan 
çalışma sonrasında işçiler TBM aracının 
üstünde Türk bayrağı açtı.

1 yıldan fazladır yeraltında çalışan ve 
Mecidiyeköy istasyonundan yeraltına giren 

tünel delme makinesi (TBM) duvarı delerek 
yüzeye çıktı. Alkışlar eşliğinde yapılan 
çalışma sonrasında işçiler TBM aracının 
üstünde Türk bayrağı açtı.

Akıllı harita yer alacak

Her alanda yerlileşmeye önem verdiklerini 
söyleyen İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda 300 
sürücüsüz vagon çalışacak. Bu vagonların 
özelliği eskiden tamamen ithal ettiğimiz 
vagonlarda bugün yüzde 50 yerli mühendis, 
tasarım, yazılımcı ve işçi kardeşlerimizin 
imzası var. Bu, gelecekte İstanbul’a yüzde 
100 yerli metro kazandırma projemizin ilk 
adımdır” dedi. Topbaş, vagonlar hakkın şu 
bilgileri verdi: “Bu vagonlarda Türkiye’de ilk 
olarak yolcu kapılarında LCD faal güzergah 
haritası olacak. Bu sayede yolcu nerede 
olduğunu, hangi durağa ne zaman varacağını 
dakikası dakikasına bilecek. Engelli yolcular 
düşünülerek tasarlandı. Telefonlar için şarj 
istasyonu var. Vatandaşların güvenliği için 
peron kapı kurulacak” şeklinde konuştu.

1 Milyon yolcu taşıyacak

Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, 
Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar 
ilçelerinden geçen hattın 19 istasyondan 
oluşacağını belirten Toptaş, projenin bitiş 
tarihine ilişkin “2018’in ikinci yarısında 
bitirilmesini hedefliyoruz. 2018 yılı 
sonunda günde 1 milyon yolcu taşıyan bir 
hat haline gelecek” dedi. Entegrasyonun 
ardından Mahmutbey-Mecidiyeköy ulaşım 
süresi 26 dakika, Mahmutbey-Kabataş arası 
yaklaşık 30 dakika sürecek. 
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MEVLÂNA TÜNELİ SİVAS’IN AVRASYA TÜNELİ OLACAK

S ivas Belediyesi’nin önemli projelerinden 
biri olan, yapıldığında Sivas’ta yaşanan 
trafik sorununu büyük oranda çözecek, 

Mevlâna Tüneli’nde yapılan çalışmaları Vali 
Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın 
yerinde inceledi.

Sivas’ta yaşanan trafik sorununun çözüme 
kavuşması için belediye tarafından çok sayıda 
proje hayata geçirilirken bu projelerin en 
önemlilerinden biri olan Kuzey Trafik Aksı’nın 
tıkalı noktası Mevlâna Tüneli’nde çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor. 

Konu hakkında açıklama yapan Belediye 
Başkanı Sami Aydın, “Sivas’ın mega 
projelerinden biri olan Mevlâna Tüneli’ndeyiz. 
550 metre gidiş, 550 metre geliş olacak, 2 
tüpten oluşan bir proje. Son yıllarda ilimizde 
trafik yoğunluğunun arttığı malum... Bizden 
beklenen de bu yoğunluğu azaltmak, bu 

bakımdan değerlendirildiğinde İstanbul için 
Avrasya Tüneli ne kadar önemliyse Mevlâna’yı 
Aydoğan’a bağlayan Mevlâna Tüneli de 
Sivas için o kadar önemli. Çünkü Sivas’ta 
bütün trafik meydandan dağılıyor. Bu proje 
tamamlandığında doğu-batı ve doğu-kuzey 
bağlantısı karşılıklı olarak meydanın dışında 
Alibaba dediğimiz diğer tarafta da Menderes 
Caddesi güzergâhını birleştiren bir proje. Kabak 
yazısı dediğimiz askeri bölgenin altından bu 
bağlantıyı sağlayacağız. Tünel dediğimiz kısım 
bu projenin en önemli kısmı. Bununla birlikte 
Aydoğan bölgesinden çıkışta bağlantı yol 
projesi de önemli. Bu projeyle ilgili de mülkiyet 
çözümlemelerini tamamladık, enkaz bedeliyle 
ilgili de vatandaşların büyük çoğunluğuyla 
anlaşma sağladık. Nisan ayı itibarıyla da yeni 
mahalle karakolu bağlantılarını tamamlama 
çalışmaları için yıkımlara başlayacağız. 
Hedefimiz bu yıl içerisinde hem tüneli hem 

bağlantı yollarını tamamlayarak, burayı 
hizmete açmak. İnanıyorum ki hizmete 
girdiğinde Kent Meydanı, 50. Yıl Bulvarı, 
Ulucami Kavşağı, Hastaneler Kavşağı başta 
olmak üzere meydanı besleyen bütün 
güzergâhlarda trafikte ciddi bir rahatlama 
olacaktır.” ifadesini kullandı.

Tünel hakkında bilgi alan Vali Davut Gül ise 
“Dünya ile birlikte Sivas’ta gelişiyor, bu gelişim 
ihtiyaçları da farklılaştırıyor. 10 sene önce 
sorun olmayan meseleler şimdi sorun olmaya 
başladı. Nedeni şu araç sayımız her geçen 
gün artıyor. Eskiden bir köyde iki araç varken; 
şimdi her evde 2 araç var, bir apartmanda 20 
araç var. Nüfusumuzun yarısı kadar aracımız 
var ve bu araçların da gideceği yollara ihtiyaç 
var. Gündemimiz de de bu var. Gerek bu tünel 
gerek kuzey çevre yolu gerekse belediyenin 
planladığı, yaptığı otoparklar, yollar bu 
meseleyi çözmek için… Bu meseleye bugün 
çözüm üretilmezse İstasyon Caddesi 5 sene 
sonra 45 dakikada bir saatte ancak geçilir. Bu 
sebeple zamanında tedbir alıp oluşabilecek 
sorunları bertaraf etmek gerekiyor. Ben 
emeklerinden dolayı başta başkanımız olmak 
üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bu 
tüneli Sivas şartlarında Sivas Belediyesi’nin 
imkânlarıyla yapmak hem zor hem fedakârlık 
gerektiriyor.” ifadesini kullandı. 

Kaynak: www.sivas.bel.tr

Governor Davut Gul and Mayor Sami Aydin inspected most important 
project in Sivas on site. Mevlana Tunnel will solve majority of city’s 
traffic problem with 550 meters long double tubed tunnels.

MEVLANA TUNNEL WILL BE THE SIVAS’ 
EURASIA TUNNEL
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Izmir Metropolitan Municipality completed tender for 7 km long road 
between Buca and Bornova. Road will have 6 lines and also contain 
a tunnel with 2.5 km long. 24 companies were present for the tender. 
HGG Construction won the tender with nearly 110 million Turkish lira 
budget. Project should be completed in 900 days.

GREAT NEWS FOR IZMIR TRANSPORTATION

İzmİr Ulaşımına “müjdelİ” Haber 

İ zmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile 
Bornova’yı bağlayacak 7 kilometre 
uzunluğundaki 6 şeritli yeni yol projesinin 

yol ve kavşak düzenlemesi ile 2,5 kilometrelik 
tünel ihalelerini tamamladı. 37 firmanın yarıştığı 
iki ihalenin toplam bedeli 155 milyon TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Buca-Onat Caddesi 
ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu 
Arası Bağlantı Yolu” projesi kapsamında iki 
büyük ihaleyi gerçekleştirdi. 

7 kilometrelik bağlantı yolu projesi 
kapsamındaki 2 adet viyadük ile 2 adet altgeçit 
ve 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan 
yol ve kavşak düzenlemesi ihalesini, katılan 
13 firma arasından 45 milyon 284 bin 699 
TL’lik teklifle Ezekar Yapı İnşaat Anonim Şirketi 
- Mapek İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (İş 
Ortaklığı) kazandı. Yer tesliminden itibaren iş 
süresinin 650 gün olarak belirlendiği proje için 

10 günlük itiraz süresinin ardından sözleşme 
imzalanacak. 

İzmir’in en uzun tüneli için 110 milyonluk 
ihale

Aynı proje kapsamında 2,5 km uzunluğuyla 
İzmir’in en uzun tüneli de inşa edilecek. Buca 
Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali 
ve Çevre Yolu bağlantısını sağlayacak  tünel 
ihalesine 24 firma katıldı. İhaleyi 109 milyon 
900 bin 827 TL’lik teklif sunan HGG İnşaat 
Anonim Şirketi kazandı. “İki tüp tek tüneli” 
kapsayan projenin, yer tesliminden itibaren 900 
günde tamamlanması öngörülüyor. 

Sırada bir ihale daha var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğine 
nefes aldıracak proje kapsamında önümüzdeki 
günlerde bir ihale daha yapacak. Tünelin 
elektromekanik işleri çerçevesinde 

havalandırma, aydınlatma ve benzeri işlere 
yönelik ayrı bir ihale gerçekleştirilecek. 

250 ağaç tünelle korunacak

Yeni projeyle Homeros Bulvarı’nı Otogar’a kadar 
uzatacak olan  İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
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. 

Trafik rahatlayacak

İzmir trafiğine büyük rahatlama getirecek yeni 
güzergah, Buca Onat Caddesi’nden başlayarak 
Otogar’a kadar uzanacak ve Buca, Bornova, 
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. 

Kaynak: www.izmir.bel.tr

30-31-YURTİÇİ PROJELERİ-İzmir Ulaşımına Müjdeli Haber.indd   30 13.05.2017   11:33:12



30-31-YURTİÇİ PROJELERİ-İzmir Ulaşımına Müjdeli Haber.indd   31 13.05.2017   11:33:13



32 Yurtiçi Projeler – Domestic Projects

Mart - Nisan 2017 .  www.tunelder.org.tr

Maçka’dan karadeniz’e karayolu  
Tüneli Geliyor

Maçka’da yapımına başlanan karayolu 
tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
ve Karadeniz sahilinde bulunan 

Kumköy Koyu’na kadar uzanıyor.

Maçka Demokrasi Parkı’nın giriş kapısının 
karayolu tüneli inşası için çitlerle 
kapatılmasının ardından, projenin 
Beşiktaş’tan Sarıyer’e uzanan tünel projesinin 
ilk etabı olduğu ortaya çıktı. “Dolmabahçe-
Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri 
olarak adlandırılan proje Mayıs 2016 yılında 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
oyçokluğu ile kabul edilmişti.

Kumköy’e kadar uzanıyor

İBB, 2015 yılı Faaliyet Raporu sunumunda 
bu hattaki tünelleri sıralayarak Ayazağa-
Çayırbaşı ve Sarıyer-Zekeriyaköy Tünellerini 
de yapmaya başlayacaklarını açıklanmıştı. 
Etüt çalışmaları devam eden projeye göre 
Beşiktaş’tan Sarıyer’e kadar aralıklı olarak 
yerüstünden de ilerleyen tünel hattı, Maden 
bölgesinden yeniden yer altına girerek 

Zekeriyaköy’ün altından geçiyor ve 3. 
Köprü’yle birleşerek yer üstüne çıkıyor. Hatta 
Karadeniz sahilinde yer alan Kumköy koyuna 
da çıkış veriliyor.

Projenin ilk ayağı Maçka Parkı 

Maçka Parkı’nın stadyuma bakan giriş kapısı 
çalışmaların başlaması için çitlerle kapatıldı. 
Projeye göre bu noktada yer altına giren yol, 
Bayıldım Caddesi’nin hizasınca ilerleyerek, 
Balmumcu’ya uzanacak. Yaklaşık 7,5 kilometre 
uzunluğunda olacak bu tünelden 15 Temmuz 
Şehitleri köprüsüne çıkış verilecek. Öte yandan 
bu tünelin, Taksim Meydanı’nda yer altındaki 
tünellerle birleştirilmesi öngörülüyor.

Tüneller ard arda dizilecek

Levazım’dan başlayacak bir diğer tünel ise 
Cendere yolu Ayazağa’dan Baltalimanı’na 
oradan da Çayırbaşı’na kadar uzanacak. 
Böylece Beşiktaş’tan Sarıyer’e zaman zaman 
yer üstünden olmak üzere kesintisiz ulaşım 
sağlanacak. 

www.sabah.com.tr

 www.ibb.istanbul

Construction of the tunnel going through Yavuz Sultan Selim Bridge 
and Kumkoy Bay at Black Sea, started in Macka. Preliminary works 
are not completed yet, the road will be both underground and 
above ground between Besiktas and Sariyer, then goes underground 
completely in Maden area to see the light again at the 3rd Bridge.

HIGHWAY TUNNEL FROM MACKA TO BLACK SEA
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Yeraltı tüneli için ilk aşama Geçildi

U lus’ta trafiğin yer altına alınarak, 
meydanın yayalaştırılması projesi için 
Meclis’ten karar çıktı. Hazırlanacak ön 

proje, ilgili kurullarda kabul görürse Büyükşehir 
Belediyesi ilk kazmayı vuracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Meydanı’nda 
2 tünel yol yapılarak, trafiğin alta alınmasını 
öngören “Ulus Meydanı ve Çevre Düzenleme 
Ulaşım Projesi”nin ön hazırlığının yapılması 
konusunda Belediye Meclisi’nden yetki aldı. 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Ali İhsan Ölmez 
başkanlığında yapılan toplantısında, Büyükşehir 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire 
Başkanı Vedat Üçpınar, Meclis üyelerine, projeyle 
ilgili sunum yaptı. Üçpınar, Meclis’ten ön projeyle 
ilgili yetki almak istediklerini, aldıktan sonra da 
“yapılabilirlik etütleri” doğrultusunda oluşacak 
ön projenin ilgili kurullara gideceğini belirterek, 

bu kurullardan geçtikten sonra da uygulama 
projesi aşamasına geçileceğini anlattı. Proje 
kapsamında 2 tünel yol bulunduğunu ve trafik 
akışının bu yollardan sağlanarak üst kısmın 
yayalaştırılacağını belirten Üçpınar, şu bilgileri 
verdi: “Opera Kavşağı’na gelmeden önce Ekrem 
Barlas Köprüsü’nü 100 metre geçtikten sonra, 
resmi ismi Necmettin Erbakan Meydanı olan 
yerden başlayarak, Heykel kavşağının da 
altından devam ederek, Çankırı Caddesi’ndeki 
Roma Hamamı’nın olduğu bölgeye gelmeden 
önce tekrar yukarıya çıkmasını planlıyoruz. Aşağı 
yukarı 1.7 kilometre uzunluğunda bir proje. Bu 
proje sayesinde, şu anki Opera Kavşağı’nda 
hem trafiği tamamen çözümlüyoruz. Hem de 
bu meydana iki katlı kavşak planlıyoruz. İkinci 
katta, az önce bahsettiğim Atatürk Bulvarı’ndan 
giriş, birinci katta ise Hergelen Meydanı’ndaki 
sağa sola dönüş yollarını tasarlayacağız.”

Kurula Sunulacak

Projenin ikinci kısmında ise Anafartalar 
Caddesi ile Bentderesi Caddesi’nin birleştiği 
noktadan yine aşağıya tünel ineceğini belirten 
Üçpınar, “Ulus’taki Heykel bölgesinde de yine 
trafiğin aşağıya alınarak, eski Meclisin daha 
ilerisinden tünelle çıkacağını anlatan Vedat 
Üçpınar, şöyle devam etti: “Bu bölgelerin 
tamamen yayalaşmasını öngören proje 
bittiğinde, Ulus bölgesi trafiğini komple 
aşağıya almış olacağız. İleride, havaalanı 
metrosunun da bu bölgeden geçmesi 
muhtemel. İleride transfer merkezi olarak 
planlanmış, 2018 ulaşım planında şu anki 
Adliye’nin yeri olarak planlanan bölgede de 
konsept olarak çalışılacak bir proje. Şu an 
bu projeyle ilgili, sadece bu söylediklerimin 
hepsinin konsept ve ön projesinden 
bahsediyoruz. Ön projesi gelecek, Meclis’e 
tekrar sunulacak ve yetki alınacak. Daha 
sonra da uygulama projesine geçilecek ve 
bu proje için de ilgili kurullara sunulacak. 
Daha sonra yeniden Meclis’ten yetki alınacak 
ve yapım ve uygulama kısmına geçilecek” 
dedi. Üçpınar’ın sunumundan sonra, projeyle 
ilgili Başkanlık yazısı, oy çokluğuyla karara 
bağlandı. 

Kaynak: www.sabah.com.tr

Ankara Metropolitan Municipality obtained authorization from town 
council to construct 2 underground tunnels. Project’s aim is solving 
traffic problems and having a planned environment.

FIRST STEP FOR UNDERGROUND TUNNEL
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Kocaeli Metropolitan Municipality’s pioneer infrastructure and 
technological ISU General Management drive the TBM underground 
for coast waste water collector line and tunnel excavation. In this 
project, 2.7 km long tunnel will be excavated. With the help of this 
project waste water from Gebze, Eskihisar and Darica would be 
transported to waste water treatment facility.

TBM WORKS FOR GEBZE – DARICA COAST WASTE 
WATER COLLECTOR LINE

GEBZE - DARICA SAHİL ATIKSU KOLEKTÖR HATTI 
İÇİN TBM TÜNELE İNDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı 
ile teknolojik yatırımda öncü kurumu 
olan İSU Genel Müdürlüğü, Gebze 

Eskihisar ile Darıca’nın alt kısımlarındaki 
yerleşim alanlarının atık sularını Gebze İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlamak için 
inşaatını sürdürdüğü sahil kolektör hattı ve 
tünel inşaatı projesi için kullanacağı tünel açma 
makinesini tünele indirdi. Montaj çalışmaları 
süren tünel kazı makinesi ile toplam 2,7 km 
uzunluğunda tünel inşa edilecek.
35 milyon TL yatırım bedeli

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezi’ni 
Karamürsel’den Gebze Eskihisar’a kadar 

atıksu kolektör hatları ve arıtma tesisleri ile 
kanalizasyon suları ve çamurdan arındırdı. 
Geçtiğimiz yıllarda Darıca Bayramoğlu ile 
arıtma tesisi arasında kolektör hattı inşa 
ederek işletmeye alan İSU, Gebze Eskihisar 
ile Darıca’nın sahil kısımlarının atık sularını 
da Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine 
bağlamak için 35 milyon lira yatırım bedeli 
ile hazırladığı projenin inşaat çalışmalarını 
program çerçevesinde sürdürüyor.

Bölgenin atıksuları deniz kotunda olmasından 
dolayı proje kapsamında toplam 2,7 km 
uzunluğunda tünel yapılacak. Bunun için de dev 
tünel açma makinesi olan TBM kullanılacak. 

Kurum tarihinde ilk defa yapılacak tünel için 
dev tünel kazıyıcı iş makinesi TBM tünelin girişi 
olan eksi 13 metre kotuna indirildi. Montaj 
çalışmaları süren tünel kazıyıcı yakın zamanda 
tünel açma çalışmalarına başlanacak.

Atıksu arıtma oranı % 100’e çıkacak

İSU’nun su ve kanalizasyon idareleri için de 
süper ligin lideri durumunda olduğunu ifade 
eden Genel Müdür İlhan Bayram, projede 
hem tünel yapılması hem de iş makinesi olan 
TBM kullanılması yönüyle kurum tarihinde bir 
ilk olduğunu aktardı. Dev tünel makinesinin 
önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağını 
anlatan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, “Göz 
bebeğimiz olarak baktığımız İzmit Körfezi’nin 
atık sulardan arındırılması için son aşama 
olan projede, Kurum olarak ilk defa atık sular 
için tünel yapacağımız için tünel kazıyıcı olan 
TBM makinesi kullanacağız. Dev makinenin 
kullanılması ile projeyi 2018 yılının ortalarında 
tamamlayacağız. Sahil kolektör hattının 
devreye alınmasıyla İzmit Körfezi kanalizasyon 
kolektör hatları ile kuşaklanarak atık suların 
girişi engellenecek. Böylelikle atık su arıtma 
oranımızı da yüzde 100 seviyesine yükselterek 
ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmiş 
olacağız.” dedi. 

Kaynak: www.isu.gov.tr
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Tuzla’da IşIk Göründü

Tuzla Akfırat Atıksu Tüneli’nde 
kazı tamamlandı, ışık göründü. 
Tünelin çıkış anı, gerçekleştirilen 

törende İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın 
talimatıyla gerçekleştirildi. Kaynak: www.sabah.com.tr

Completion of excavation for 9.2 km long waste water tunnel has 
been celebrated. Tunnel will transfer from Akfirat, Tepeoren in Tuzla 
and Kurnakoy in Pendik with an inner diameter of 2.2 m to Tuzla 
Advanced Waste Water Treatment Center.

LIGHT IN TUZLA

Tuzla İlçesi’nin Akfırat ve Tepeören 
Mahalleleri ile Pendik İlçesi’nin Kurnaköy 
Mahallesi’nin atıksuyunu, ileri biyolojik 
kriterlerde arıtılmak üzere Tuzla İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletecek 

9.2 kilometre uzunluğunda ve 2,200 
milimetre çapındaki atıksu tünelinin kazısı 
gerçekleştirilen törenle tamamlandı.

Dev atıksu tüneli

Törene Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Ahmet Çabuk, Siyasi Parti Temsilcileri, 
İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ Genel 
Müdür Yardımcıları Cafer Sezgin, Metin 
Akbaş, Recep Hazır ve Alişan Koyuncu’nun 
yanısıra Tuzla İlçesi’nden çok sayıda 
muhtar katıldı.

Gerçekleştirilen selamlama konuşmalarının 
ardından kürsüye çıkan İSKİ Genel Müdürü 
Fatih Turan İstanbul’un her noktasında 
dev yatırımları hayata geçirdiklerini ifade 
ederek davetlilere İSKİ’nin çevre koruma 
yatırımları ve Tuzla-Akfırat Atıksu Tüneli 
hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Fatih Turan konuşmasının ardından 
telsizle yerin 30 metre altında bulunan 
TBM Oparatörü ile iletişim kurarak talimat 
verdi. Talimatın ardından TBM Makinesi 
son çıkış için kazıya başladı ve tüm 
katılımcıların heyecanlı bekleyişi ile dev 
ekrandan tünelin yer altından çıkış anı 
canlı olarak izlendi.

Tuzla-Akfırat Atıksu Tüneli

• Tuzla Atıksu Havzasında bulunun, Pendik 
ve Tuzla İlçelerinin açıktan akan atıskularını, 
tünel vasıtasıyla Tuzla İleri Biyolojik Atıksu 
Arıtma Tesisine ulaştırabilmek amacıyla 
2013 yılında çalışmalara başlandı.

• Tünel, bölgede artan yapılaşmayla 
beraber, sosyal dokuyu tehdit eden atıksu 
yükünün, çevreye zarar vermesinin önüne 
geçecek.

• 60 Bin m3 atıksu taşıma kapasitesine 
sahip olan tünel, 90 bin kişiye hizmet 
verecek.

• Tünel inşaatı 2017 yılı Ağustos ayında 
sona erecek.

• İşin toplam maliyeti 54 milyon 620 bin 
367 lira

• Başlangıcı Tuzla Tepeören Mahallesi 
olan tünelin mansabı ise Tuzla Orhanlı 
Mahallesi.
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MECİDİYEKÖY – MAHMUTBEY METRO HATTI, 
ALİBEYKÖY DERESİ GEÇİŞİNDE İNŞA EDİLECEK 
VİYADÜK (İSTASYON) ALANINDA ZEMİN 
KOŞULLARI VE TEMEL ÇÖZÜMLERİ 
Feyzi Polat1

Artson Geoteknik,  
istAnbul

MustAfA MurtezA2

istAnbul büyükşehir 
belediyesi, rAylı sisteMler 
Müdürlüğü, istAnbul

GökhAn erkuş3

GülerMAk-kolin-kAlyon 
Metro yApıM ortAklığı, 
istAnbul

GökhAn AslAntAş4

GülerMAk-kolin-kAlyon 
Metro yApıM ortAklığı, 
istAnbul

Özet
Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattının, Kağıthane ve Alibeyköy 
dere tabanları, tünellerin planlandığı seviyeye göre daha alçakta 
kalmaları nedeniyle, dere geçişleri viyadük şeklinde planlanmıştır. 
Söz konusu viyadük geçişler aynı zamanda istasyon olarak 
tasarlanmışlardır. Dere geçişlerinin kalın ve yumuşak haliç çökelleri 
ile dolu olduğunun bilinmesi nedeniyle viyadüklerin inşa edileceği 
hatta kapsamlı jeolojik – jeoteknik incelemeler yapılmıştır. Bu 
makalede Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattının Alibeyköy 
dere geçişinde (yaklaşık Km: 10+082.925 - Km: 10+518.125 arası) 
inşa edilen viyadük-istasyonun ayaklarına yönelik olarak yapılan 
jeolojik – jeoteknik araştırmalar ve bu araştırma sonuçlarına göre 
viyadük ayakları için uygulanan derin temel çözümleri konu 
edilmiştir. Yapılan jeolojik çalışmalar sonucunda metro hattının 
Alibeyköy Deresi geçişinde kalınlığı 50m ye ulaşan yumuşak 
çökeller olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu çökeller yumuşak 
(henüz konsolide olmamış), tamamen suya doygun, yer yer kumlu 
ara seviyeler bulunduran kil, siltli kil ve killi siltlerden kurulu olup 
yaygın şekilde gastropod kavkıları ve çürümüş bitki kalıntıları 
içerir. Viyadük-istasyona ait kenar ayaklar, ayak alanlarında 
kaya biriminin yüzeyde yer alması nedeniyle yüzeysel temellere, 
orta ayakların ise ayak alanlarında kaya birimi üzerinde bulunan 
yumuşak çökeller dolayısı ile baret şeklindeki derin temellere 
taşıtılması planlanmış ve bu doğrultuda uygulamaya geçilmiştir.

AbstrACt
The Kağıthane and Alibeyköy Valley passage of the 
Mecidiyeköy – Mahmutbey Subway line are planned as a 
viaduct-station due to the level difference between subway 
and mentioned valleys.  Since it is known that the stream 
passages are filled with thick and soft estuary sediments, 
comprehensive geological - geotechnical investigations 
have been done. In this article, geological-geotechnical 
investigations conducted at site and the deep foundation 
solutions applied to the viaduct-station (about Km: 10 + 
082,925 - Km: 10 + 518,125) of the Alibeykoy valley are 
argued. According to geological studies, it is determined that 
the subway line cut soft sediments reaching a thickness of 
50m at the Alibeyköy valley crossing. The soft sediments are 
composed of clay, silty clay and clayey silt with somewhat 
sandy intermediate levels and commonly include gastropod 
shells and rotten plant remains. The abutment of the viaduct-
station are planned as a shallow mat foundation due to the 
rock on the surface, while piers 2, 3, 4, 5, 6 and 7 are planned 
to be carried by deep foundation (barretta) due to the soft 
sediments located in the piers areas. 

Giriş

istanbul büyükşehir belediyesi, Avrupa yakası raylı sistemler 
Müdürlüğü tarafından planlanan Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro 
hattı, şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy semti ile bağcılar ilçesine 
bağlı Mahmutbey semti arasında planlanmıştır. şişli, kağıthane, 
eyüp, Gaziosmanpaşa, esenler ve bağcılar ilçelerini kat edecek 
olan metro hattı, saatte bir yöne 70.000 kişi taşıma kapasitesinde 
olacaktır. Çift tüp halinde olmak üzere yaklaşık 17 km uzunluğunda 
tünel, 15 adet metro istasyonu ve depo sahasından oluşmaktadır. 
Metro hattı esas olarak yeraltı tünelleri, kağıthane ve Alibeyköy 
dere geçişleri ise viyadük şeklinde planlanmıştır. öte yandan yer 
altı tünellerinin kabaca 1/3 nün (Mecidiyeköy – Veysel karani 
arası) yeni Avusturya yöntemi (nAtM) ile kazılması, kabaca 2/3 
nün ise (Veysel karani – Mahmutbey arası) tbM ile kazılması 
planlanmıştır. Alibeyköy istasyonu, Alibeyköy deresi üstünde 
viyadük yapısı olarak tasarlanmıştır. inşa edilecek viyadük-istasyon 

410 m uzunluğunda ard-germe kiriş sistemli ve 7 açıklı olarak 
planlanmıştır. Açıklık (ayaklar arası) mesafelerinin 50 – 70 m 
arasında, ayak yükseklikleri ise geçiş hattındaki kot farklarına bağlı 
olarak 5 - 8 m arasında değişmektedir. 

istanbul’a dair genel jeolojik bilgilerden, Alibeyköy deresi’nin kalın 
ve yumuşak haliç çökelleri ile dolu olduğunun bilinmesi nedeniyle 
viyadük-istasyon için ayrıntılı bir jeolojik – jeoteknik çalışma 
yapılması planlanmıştır. bu kapsamda Artson Geoteknik firması 
tarafından sondaj, Cpt, kuyu içi deneyler, jeofizik yöntemler ve 
laboratuvar deneylerinden oluşan jeolojik – jeoteknik araştırmalar 
yapılmış; elde edilen veriler doğrultusunda geçiş hattında yer 
alan kaya ve zemin tabakaları mühendislik ve jeoteknik açıdan 
değerlendirilmiş, viyadük kenar ayakları için yüzeysel, orta ayakları 
için ise derin temel alternatifleri (kazık, baret vb.) önerilmiştir. 
söz konusu raporda sunulan verilerden hareketle, yüksel proje 
uluslararası A.ş. tarafından viyadük ayaklarına yönelik olarak 
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Şekil 1: Alibeyköy deresindeki metro (viyadük) geçiş güzergahının yaklaşık yeri. 

Şekil 2 : İnceleme alanının bulunduğu bölgenin genel jeoloji haritası  
(İBB-İstanbul’un Jeolojisi Çalışmaları)

geoteknik değerlendirme raporu hazırlanmıştır. söz konusu raporda, 
derin temellere taşıtılacak ayaklar için baret temel alternatifi dikkate 
alınmış ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapılmıştır.

Viyadük-istasyona ait kenar ayaklar, ayak alanlarında kaya biriminin 
yüzeyde yer alması nedeniyle yüzeysel temellere, orta ayaklar ise, 
ayak alanlarında kaya birimi üzerindeki kalın yumuşak çökeller 
dolayısı ile kayaya soketlenen baret şeklindeki derin temellere 
taşıtılması planlanmış ve uygulama da bu şekilde yapılmıştır. baret 
temeller, bir çeşit kazık olarak düşünülebilir. kazıktan yegane 
farkları, şekilleri ve kazı yöntemleridir. dikdörtgen veya kare kesitli 
baretler grap (mekanik veya hidrolik) veya hirdofreze denilen 
delgi makineleri ile inşa edilir. baretler, aynı kesite sahip kazıklara 
oranla daha fazla sürtünme alanlarına sahip olmaları yanı sıra, 
yük doğrultusunda imal edildiklerinde yüksek yatay (deprem 
yükleri) yük taşıma kapasitesine sahiptirler. öte yandan kazıklara 
oranla baretlerde daha yüksek oranda düşeylik sağlamak da 
mümkündür.

Jeomorfolojik durum

Viyadük geçiş hattı, geniş bir vadi tabanı düzlüğünden ve bu 
düzlüğün bitiminden itibaren her iki tarafta hızla yükselen vadi 
yamaçlarından (kesik V şekilli vadi) oluşmaktadır. Vadinin kesik V 
şekilli bugünkü morfolojisi, vadinin yüksek dayanıma sahip kaya 
birimi içinde açılmış olması, buzul döneminde bugünküne göre 
daha derine kazılmış olması, buzul dönemi sonrasında ise yükselen 
deniz suyu ile basılması ve haliç çökelleri ile dolmasıyla ilişkilidir. 
diğer bir ifadeyle, son buzul döneminde suların çok önemli bir 
kısmının karalar üzerinde buz olarak bloke olması nedeniyle, deniz 
seviyesi bugünküne göre yaklaşık 110 m alçalmıştır. bu alçalma 
sonucunda, aşındırma hızlanmış ve dünya genelinde denizlerle 
bağlantılı dereler daha yüksek enerji ile yataklarını kazıyarak 
bugünküne göre çok daha derin talveg kotlarına ulaşmışlardır. 
buzul döneminin sona ermesi ile birlikte (yaklaşık 11.000 yıl önce) 
ise deniz seviyesi hızla yükselmiş ve derin şekilde kazılmış bu 
vadileri basmıştır. deniz basması sonucu haliç şeklini alan vadiler, 
haliç ortamına özgü organik malzemece zengin killi-silt, siltli kil türü 
çökellerle tamamen dolarak bugünkü şeklini almıştır.

Jeoloji

dar bir kuşak halinde Alibeyköy vadi tabanı düzlüğünü ve vadi 
yamaç eteklerini kapsayan inceleme alanında, stratigrafik olarak 
üstten alta doğru, yapay dolgu, kuşdili formasyonu ve trakya 
formasyonu yer alır (şekil 2). yapay dolgu 1,75 – 8,50 m arasında 

değişen kalınlıkta olup, güncel kazı artığı toprak, çeşitli kökenden 
kaya parçaları ve molozlardan oluşmuştur. kuşdili formasyonu, 
kara-koyu, grimsi, koyu yeşil, genellikle organik kapsamı yüksek, 
yer yer, kömürleşmiş bitki parçaları kapsayan haliç-kıyı gölü 
çökeli niteliğindeki, gevşek yerleşmiş kil, silt, kum boyu gereçten 
oluşur. seyrek olarak, yarı yuvarlanmış çakıl ve çakılcıklı kum 
mercek ve ara düzeylerini kapsar. ince kavkılı denizel lamellibranş, 
gastropod vb. makrofosil kavkılıdır. istifin taban kısmında grimsi 
yeşil, kahverengi, kumlu, killi, çakılcıklı alüvyon birikintileriyle 
ara katkılıdır. sondaj verilerine göre, planlanan viyadük geçiş 
hattında, kuşdili formasyonunun kalınlığı orta kesimlerde 45m 
ye ulaşmakta, yamaçlara doğru incelerek tükenmektedir. birimin 
tabanında kalınlığı 1 – 5,75 m arasında değişen, genelde ince - kaba 
çakıl, bazen de ince blok boyutunda köşeli kayaç parçaları (grovak) 
içeren killi, kumlu bir seviye (taban/eski çökel) tespit edilmiştir. 
trakya formasyonu, ağırlıklı olarak silttaşı (çamurtaşı), kumtaşı ve 
kiltaşı tabakalarının ardalaşmasından kuruludur. birimin ilksel rengi 
açık – koyu gri arasında değişim gösterir. Çok ayrışmış kesimlerde 
sarı, kahverengi; orta derecede ayrışmış kesimlerde sarımsı gri, 
zeytin yeşili, boz; az ayrışmış kesimlerde ise gri, açık gri ve koyu gri 
renklidir. Ayrışma genel olarak derinlik yönünde azalır. Ancak fay 
ve makaslama (paralanma) zonları ile volkanik dayk sınırlarında 
derinliğe bağlı olmaksızın ileri derecede ayrışmış seviyeler ile 
karşılaşılabilir. trakya formasyonu, geçmiş dönemde hem doğu-
batı, hem de kuzey-güney sıkışmaya maruz kalmıştır. bunun 
sonucu olarak, yaygın şekilde eklemli, çatlaklı ve kıvrımlı olmanın 
yanı sıra, sıkça makaslanma ve fay zonları ile kesilmiştir. fay zonları 
genellikle paralanmış-milonitleşmiş, bazen killeşmiştir. bazen de bu 
fay zonlarına, ince – orta kalınlıklı, kabaca doğu-batı doğrultulu ve 
düşeye yakın eğimde, andezit – diyabaz daykları yerleşmiştir.

Zemin İnceleme Çalışmaları

Viyadük inşa edilecek hatta zemin araştırma sondajları, insitu testler 
(spt, presiyometre, Cpt ve bst) ve laboratuvar deneyleri yapılması 
yanı sıra rezistivite (eletrik) ve sismik yöntemlerden oluşan jeofizik 
çalışmalar yapılmıştır. sondaj çalışmaları kapsamında viyadük inşa 
edilecek hat buyunca derinlikleri 15m ile 64m arasında değişen 10 
adet (toplam 408,25 m) temel araştırma sondajı gerçekleştirilmiştir 
(şekil 3, Çizelge 1). delgiler, gerek zemin, gerekse kaya kesimde, 
karotiyer ile sürekli örnek alınacak şekilde yapılmış, böylece 
tüm kesit hakkında bilgi sahibi olunmuştur. sondajlarda dolgu, 
kuşdili formasyonuna ait killer ve trakya formasyonu kesilmiştir.  
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delgiler sırasında tamamen ayrışmış kaya dâhil, zemin niteliğindeki 
kısımlarda 1,5m aralıkla penetrasyon testleri (toplam 164 adet) 
yapılmış ve örselenmemiş (ud) örnekler (14 adet) alınmıştır. karotlu 
delgiler, ağırlıklı olarak Wire-line yöntemde ve hQ çaplı karotiyerle, 
kısmen de klasik yöntemde t tipi (t76) çift tüplü karotiyerler 
ile gerçekleştirilmiştir. yumuşak çökellerin kalın şekilde kesildiği 
AdV4, AdV5, AdV6 AdV7 ve AdV8 sondaj noktalarında, sondaj 
kuyularına 2 - 3 m mesafede, birer adet konik penetrasyon (Cpt) 
deneyi yapılmıştır. konik penetrasyon deneyleri tüm yumuşak 
çökel kalınlığı boyunca yapılması planlanmış olmakla birlikte, 
deney sırasında tij gurubunun kabul edilebilir sapma açısını aşması 
nedeniyle test derinlikleri 25 ile 30 m aralığında kalmıştır. sondajların 
zemin kesilen kısımlarında 6 m aralıkla, kaya kesilen kısımlarında 
ise 4 m aralıkla presiyometre (pMt) deneyleri planlanmış olup, 40 
adedi zeminde (kuşdili formasyonu) ve 27 adedi kayada (trakya 
formasyonu) olmak üzere toplam 67 adet presiyometre deneyi 
yapılmıştır. deneylerde basınç kapasitesi 10 Mpa ya kadar çıkabilen 
Menard Apageo Marka Cihaz kullanılmıştır. 

Şekil 3 Alibeyköy viyadük-istasyon güzergahında yapılan sondajlar ve zemin profili. 

Jeofizik çalışmalar kapsamda sahada dört profil sismik kırılma, 
kırılma mikrotremör (reMi) ve yüzey dalgalarının çok kanallı analizi 
(MAsW) ile üç profil iki boyutlu elektrik özdirenç ölçüleri alınmıştır.

sismik ölçüler, Geometrics firmasına ait 24 kanallı Geode sayısal 
kayıtçı ile alınmıştır. kayıtlar için merkez frekansları 4.5 hz olan 
düşey jeofonlar (alıcılar) kullanılmıştır. p (boyuna) dalga hızları 
konvansiyonel (klasik kırılma sismiği) yöntemle, s (kayma, 
makaslama, enine) dalga hız belirlemeleri ise yüzey dalga metodu 
ile elde edilmiştir. kaya derinliğinin belirlenmesine yönelik olarak 
yapılan elektrik özdirenç ölçümleri, farklı uzunluklarda (108 – 
224 m) olmak üzere 3 hat boyunca Çok elektrotlu rezistivite 
yöntemi şeklinde uygulanmıştır. ölçümlerde, özdirenç görüntüleme 
araştırmalarını otomatik olarak yapmak için özel olarak tasarlanan 
AGı supersting r8 ıp özdirenç donanımı kullanılmıştır. ölçümlerde 
dipol-dipol ve Wenner elektrot düzeneği yöntemi kullanılmıştır. 
Veri işlemede AGı tarafından geliştirilen earthımager 2d resistivity 
and ıp ınversion yazılımı kullanmıştır.
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Çizelge 1: Temel araştırma sondajlarına ait özet bilgiler.

*2 – 3 m açığında CPT yapılan kuyuları gösterir

kaya içinde yapılan pMt testlerinde alet basıncının kayayı 
yenememesi, haliç çökellerinde ise delgi takımının kuyudan 
çıkarılması sırasında vakum oluşması ve bunun kuyuyu 
daraltması, kuyu cidarındaki zemini ise örselemesi nedeniyle 
pMt deneylerinden yeterli başarı sağlanamamıştır. Cpt 
deneylerinde elde edilen koni direnci (qc) - sürtünme ilişkisi (rf) 
grafiği aşağıda verilmiştir (şekil 4). söz konusu grafik literatürde 
verilen grafikler ile karşılaştırıldığında, inceleme konusu sahada 
test yapılabilen zemin kesiminin ağırlıklı olarak yumuşak kil, 
siltli kil ve killi siltlerden, kısmen ince daneli hassas zeminden, 

kısmen de organik zeminden oluştuğunu göstermektedir (şekil 
4). koni direncinde, yer yer saçılmalar olsa da, genel olarak 
derinlikle lineer artış göstermiştir. saçılmaların ise kum bantları, 
bitki kalıntıları ve kavkılardan kaynaklandığı düşünülmüştür.  

sondajlardan alınan temsilci nitelikteki 13 adet örselenmemiş 
(ud), 60 adet örselenmiş (spt) ve 62 adet kaya örneği üzerinde 
tanımlayıcı (dane boyu dağılım, hidrometre, kıvam, birim hacim 
ağırlık, su içeriği) ve mekanik (zeminde serbest basınç, üç 
eksenli basınç, direkt kesme, kayada ise nokta yükleme ve tek 
eksenli basınç) deneyler yaptırılmıştır.
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Çizelge 2: İnceleme alanında yer alan zemin – kaya birimleri için elde edilen 
ortalama Vp ve Vs hız değerleri.

Çizelge 3: İnceleme alanı için ortalama kayma dalgası hızı (Vs30) ve zemin hakim 
titreşim periyodu.

şekil 4:  Cpt koni direnci – sürtünme direnci ilişkisinden 
zeminin sınıflandırılması (sol taraf proje zemini, sağ taraff 
robertson ve diğerleri., 1986). qt =qc uç direnci.

Çalışma sahasında elde edilen farklı boyuna (Vp) ve kesme 
(Vs) dalga hız değerleri ve karşılık geldiği tahmin edilen zemin 
– kaya ortamı Çizelge 2’de, söz konusu dalga hız değerlerinden 

literatürde yaygın olarak kullanılan bağıntılar yardımı ile saha 

için elde edilen ortalama kayma dalgası hızı (Vs30) ve zemin 

hakim titreşim periyodu değerleri ise  Çizelge 3 de verilmiştir. 

haliç çökellerinde elde edilen düşük hız değerleri bu kesimin 

yeraltı suyuna doygun ve konsolide olmayan çökellerden 

oluştuğunu göstermektedir.

planlanan viyadük hattı ve çevresindeki yoğun yapılaşma 
dolayısı ile yeterli açılım sağlanamadığı için elektrik özdirenç 
çalışmalarında zemin – kaya sınırı (kaya derinliği) ancak 
sınırlı şekilde belirlenebilmiştir. yüzeye yakın kesimde yüksek, 
ancak çok değişken (50 – 56.000 ohm.m arasında) şekilde 
elde edilen özdirenç değerlerinin dolgulara, bunun altında 
1 ila 150 ohm.m, arasında elde edilen özdirenç değerlerin 
haliç çökellerine, vadinin kenarlarına yakın, yumuşak çökel 
kalınlığının az olduğu kısımlarda, 150 – 428 arsında elde 

edilen özdirenç değerlerinin ise ayrışmış kaya karşılık geldiği 
düşünülmüştür. haliç çökelleri içinde karşılaşılan çok düşük 
(1 ohm.m civarı) rezistivite değerlerinin, haliç killeri içindeki 
organik malzemece zengin seviyelere veya muhtemel tuzlu su 
etkisine karşılık geldiği tahmin edilmektedir.  

Zemin Profili ve Mühendislik Özellikler

planlanan viyadük güzergahında 5 – 6 m kalınlığındaki yapay 
dolgu (yd) tabakası altında, kalın ve yumuşak haliç çökelleri 

Çizelge 4: Haliç çökellerinin üç farklı seviyesine ait ortalama mühendislik veriler.
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Çizelge 5 : Kaya biriminin farklı ayrışma seviyeleri için ortalama mühendislik özellikleri ve sınıflama.

(kuşdili formasyonu, Qkş), daha altta ise kumtaşı – şeyl 
ardalaşmasından oluşan kaya birimi (trakya formasyonu, Ct) 
yer alır (şekil 2). haliç çökelleri, tane boyu dağılımı ve diğer 
mühendislik özellikleri açısından yumuşak kil-siltli kil (Qkş1), 
kil, siltli kil, kumlu kil ve killi kum - kum ardalanması (Qkş2) 
ve çakıllı kumlu kil - killi kum (Qkş3) olmak üzere üç farklı 
seviye halindedir. sondajlarda kaya birimine, W1 den W4’e 
kadar değişen ayrışma seviyelerinde, litolojik bakımdan ise 
ağırlıklı olarak kumtaşı, daha az oranda ise silttaşı ve kiltaşı 
şeklinde karşılaşılmıştır. Mühendislik özellikleri daha belirleyici 
olması nedeniyle aşağıdaki kısımlarda litolojik farklılıklar yerine 
kaya birimi farklı ayrışma seviyelerine göre gruplandırılmıştır. 
bu kapsamda kaya birimi çok ayrışmış (W4), orta derecede 
ayrışmış (W3) ve az ayrışmış/ayrışmamış (W1-W2) seviyelerine 
ayrılmıştır.

yumuşak çökel deposunun esas kısmını oluşturan Qkş-1 
seviyesi, koyu gri, yeşilimsi gri renkli, ağırlıklı olarak kil olmak 
üzere, siltli kil, killi silt ile özellikle üst seviyelerde olmak üzere 
kumlu kil – killi kum mercek ve ara seviyelerinden oluşur. bazı 
seviyelerinde az, bazı seviyelerinde ise yaygın şekilde kavkı ve 
bitki kalıntıları bulunur. kalınlığı, vadi ekseni civarında (bu günkü 
derenin aktığı hattın çok az batısı) 45 metreye kadar ulaşır. bu 
seviye içinde 15 – 28 m aralığında standart penetrasyon tüpü 
ve tij dizisinin kendiliğinden veya tek bir darbe ile 30 – 60 
cm kadar zemin içine battığı kısımlar gözlemlenmiştir. Genel 
olarak, yüksek plastisiteli, yumuşak - orta katı kil ve siltli kil 
özelliğindedir (Çizelge 4). yumuşak çökel deposunun taban 
kesimlerinde yer yer karşılaşılan Qkş-2 seviyesi, üste oranla 
nispeten daha konsolide görünmenin yanı sıra, yaygın şekilde 
kum ve silt içerir. bazı kısımları kilden ziyade killi silt veya kili 

kum - kum vasfındadır. Mühendislik açıdan orta sıkı kumlu 
seviyelerden veya yüksek plastisiteli, katı killi seviyelerden 
oluşmaktadır (Çizelge 4). yumuşak çökel deposunun taban 
kısmında yer alan Qkş-3 seviyesi, kil - silt tane boyu ara 
malzeme ile kaba kum ve orta – kaba çakıl boyutunda kısmen 
yuvarlaklaşmış, kısmen de az veya tamamen köşeli kayaç 
parçalarından oluşur. sk 6 ve sk 7 sondajlarında çakılların 
kısmen yuvarlak – yarı yuvarlak, kısmen de köşeli olduğu, diğer 
sondajlarda ise tüm çakıl boyu malzemenin köşeli olduğu 
gözlenmiştir. bu seviye deniz ilerlemesi öncesi ve sırasındaki 
yamaç-akarsu çökelleri olarak yorumlanmıştır. Mühendislik 
açıdan orta sıkı kumlu seviyelerden veya orta plastisiteli çok 
katı killi seviyelerden oluşmuştur (Çizelge 4).

kaya biriminin farklı ayrışma seviyelerine ait ortalama 
mühendislik özellikler ve kaya kütle sınıflamaları aşağıda 
Çizelge 5’de verilmiştir. birim ilksel olarak açık - koyu gri renkli 
olmasına karşın, çok ayrışmış kesimlerde sarı-kahve, orta 
derecede ayrışmış kesimlerde ise zeytin yeşili - gri renklidir. 
silttaşı ve kiltaşı seviyeleri laminalı, ince – orta tabakalı, 
kumtaşı seviyeleri ise orta – kalın tabakalıdır. yoğun şekilde 
eklem, çatlak, fay ve makaslama gibi süreksizlik düzlemleri 
ile kesilmiştir. Genelde sık kırıklı – parçalı olmakla birlikte, 
yer yer çok parçalı, yer yer ise orta – seyrek kırıklıdır. eklem 
ve çatlaklar, çok ayrışmış kesimlerde belirsiz veya kil dolgulu, 
orta - az ayrışmış kesimlerde ise kısmen kil dolgulu, kısmen 
açıktır. kiltaşı ve silttaşı seviyelerinde süreksizlikler sıkı, ancak 
genellikle düzlemsel ve pürüzsüz-az pürüzlü, buna karşın 
kumtaşı seviyelerinde nispeten aralıklı, dalgalı ve az-orta 
pürüzlüdür. Çok parçalı, ezik kısımlarda süreksizlik yüzeyleri 
genellikle cilalı ve kaygandır.

Geoteknik Değerlendirme

Alibeyköy dere geçişinde inşa edilecek viyadük-istasyon, 
ard-germe kiriş sistemli ve 7 açıklı olarak planlanmıştır. 
Açıklık mesafeleri 50 – 70m arasında, ayak yükseklikleri ise 
geçiş hattındaki kot farklarına bağlı olarak 5 - 8 m arasında 
değişmektedir. Viyadüğün başlangıç ve bitiş kısmının oturacağı 
vadi yamaçlarında kaya (ana kaya) yüzeyde, vadi tabanında 

ise kabaca10 ile 50m arasında değişen kalınlıktaki dolgu ve 
yumuşak haliç çökelleri altında yer alır. dolgu, haliç çökelleri ve 
kaya birimine ait mühendislik özellikler yukarıdaki bölümlerde 
ayrıntılı olarak verilmiştir. Vadi yamaçlarında yeraltı suyu 3 - 5m, 
vadi tabanında ise 1 – 2.5m arasında değişen derinliklerde olup, 
vadi tabanında yer alan haliç çökelleri tümü ile suya doygun 
haldedir. proje alanı Mülga bayındırlık ve iskân bakanlığı 
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tarafından 1998 yılında yayınlanan deprem bölgeleri haritasına 
göre 2. derece deprem bölgesi sınırları içinde kalmaktadır. ikinci 
derece deprem bölgesi için ilgili deprem yönetmeliği etkin yer 
ivme katsayısının (A0) = 0,30 alınmasını önerir. kaya birimi A – 
b, haliç çökelleri ise d zemin grubuna karşılık gelir. 

zemin profiline göre (şekil 2) viyadük – istasyona ait kenar (1 
ve 8 nolu) ayaklar kayada, orta ayaklar ise dolgu ve yumuşak 
haliç çökellerinde kalmaktadır. dolgu ve haliç çökelleri, çok 
yüksek sıkışabilme ve çok düşük taşıma kapasiteleri nedeniyle 
viyadük ayakları için temel zemini olma vasfına sahip değildir. 
bu durumda kenar ayaklar kayaya oturtulacak yüzeysel 
temellere taşıtılabilirken, orta ayakların kazıklı derin temellere 
taşıtılması veya kaya seviyesi ile ayak temeli arasındaki tüm 
gevşek zemin kesitinin viyadük ayak yüklerini karşılayacak 
şekilde ıslah edilmesi gerekecektir. orta ayak alanlarında kaya 
derinliği 14 m ile 49 m arasında değişmektedir. bu kalınlıktaki 
yumuşak zemin kesitinin viyadük-istasyon ayak yüklerini 
karşılayacak şekilde ıslah edilmesi çok uygun olmayacağı 
gibi, ekonomik de olmayacaktır. bu nedenle orta ayaklara ait 
yüklerin kazıklı derin temellere taşıtılması en uygun çözüm 
olarak düşünülmüştür. dolgu ve yumuşak haliç çökellerinin 
taşıyıcılık özelliği düşük olduğu gibi, kazık çevre sürtünmesi 
açısından da bu seviyeler ihmal edilebilir niteliktedir. hatta haliç 
çökellerinin çok yumuşak kısımları negatif sürtünme oluşturma 
potansiyeline dahi sahiptir. dolayısı ile orta ayaklara ait yükleri 
taşıyan kazıkların tabanda yer alan ana kayaya soketlenmesi 
gerekmektedir. 

Araştırmalara göre kazık boyunca çevre sürtünmesi nihai 
değerine çok küçük yer değiştirmelerde ulaşırken, özellikle 
büyük çaplı kazıklarda uç direncinin mobilizasyonu için büyük 
yer değiştirmeler (kabaca kazık çapının %10 ile %20’si kadar) 
gerekmektedir (tomlinson ve Woodward 2008). bunun yanında, 
ters sirkülasyon sistemi veya bentonit bulamacı kullanılarak 
yapılan uzun kazıklarda, şaft taban temizliğinin tam olarak 
yapılacağı garanti edilemez. bu nedenlerle, Viyadük ayakları 
için inşa edilecek geniş çaplı kazıkların (veya baretlerin), 
kazık taşıma kapasiteleri hesabında, kazık ucunda özel bir 
iyileştirme yapılmadığı sürece, pratikte uç direnci ihmal edilip 
sadece çevre sürtünmesi esas alınır (Amir 1986). dolayısı ile 
inşa edilecek kazıkların, viyadük-istasyondan gelen yükleri 

kaya içine soketlenmiş kazık kısmındaki çevre sürtünmesi 
ile karşılayacağı şekilde kaya içine yeterince soketlenmesi 
gerekecektir. 

2, 3 ve  7 nolu ayak alanlarında kaya derinliği 14m ile 32 
m arasında olup kazıklı derin temel uygulaması kolayca 
uygulanabilirken, 4, 5 ve 8 nolu ayak alanlarında kaya derinliği 
40m ile 49 m şeklindedir. bu ayaklar için de kazıklı derin temel 
çözümü teknik olarak uygun olmakla birlikte, uygulanabilirlik 
ve ekonomi açısından çekinceler olabileceği düşünülmüştür. 
zira soket boyları ile birlikte düşünüldüğünde, 5 ve 6 nolu 
ayaklar için foraj boylarının 55 - 60m (kazık boyları daha 
kısa) veya daha fazla olabileceği öngörülmüştür. bu derinlikte 
forajın yapılması, hâlihazırda kullanımda olan kazık makine 
kapasitelerini aşma noktasındadır. Ancak daha önemli sorun, 
soket seviyesine kadar, kazıkların içinde yer alacağı zeminin 
yumuşak, yer yer deyim yerinde ise sıvı halde olması, kazıkların 
burkulma tehlikesine açık olmasıdır. bu sorunu aşmanın yolu, 4, 
5 ve 6 nolu kazık temelleri için kazıklı derin temel ile birlikte jet 
grout, taş kolon gibi zemin ıslah yöntemlerinin de uygulanması 
veya çelik zırhlı geniş çaplı kazık kullanılması veya geniş 
kesitli baret kazık uygulanmasıdır. yapılan değerlendirmeler 
sonucunda baret tipi temellerin diğer iki alternatife oranla daha 
ekonomik kalması nedeniyle baret temel uygulaması tercih 
edilmiştir.

Tasarıma Esas Ortalama Geoteknik Parametreler

Gerek kaya, gerekse zemin seviyelerine ait mühendislik 
özelliklerin litoloji ve ayrışma gibi faktörlere bağlı olarak çok 
değişkenlik göstermesi nedeniyle, tasarıma esas geoteknik 
parametrelerin her ayak alanında elde edilen verilere dayalı 
olarak ayrı ayrı belirlenmesi yerine, sahada yapılan 10 adet 
sondaja ait tüm veriler (minimum ve ortalama olarak) dikkate 
alınarak belirlenmesi tercih edilmiştir. zemin kesimlere ait 
parametreler, spt, pMt, Cpt ve laboratuvar deney verileri 
dikkate alınarak literatürde verilen (terzaghi ve peck (1948), 
r, f., Craig (1983), bowles (1996), t.W., lambe, & r.V.,Whitman 
(1979), kulhawy ve Mayne (1990)) bağıntı ve grafiklerden 
yararlanılarak belirlenmiştir (Çizelge 6). yatay yatak katsayısı 
ks ve ε50 değerleri, Allpile technical Manual dan alınmıştır. 
kaya kesimlere ait parametreler, rMr değerlerinden doğrudan 
kestirim, rocklab kaya Jeomekenik analiz programı ve pMt 

Çizelge 6: Tasarıma esas yaklaşık zemin ve kaya parametreleri.
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sonuçlarından yararlanılarak belirlenmiştir. rocklab analizinde, 
mi ve Mr değerleri olarak, kumtaşı-silttaşı-kiltaşı ardalanması 
için ortalama değer oluşturabileceği düşüncesi ile “silttaşı” için 
önerilen değerler kullanılmıştır. örselenme faktörü (d) sıfır, en 
büyük çevre basıncı (σ3

max
) düşey gerilmeye eşit alınmıştır.

Kenar Ayaklar için Yüzeysel Temel Taşıma Kapasiteleri

kayaya oturan temellerin taşıma kapasitelerini belirlemek 
için çeşitli yaklaşımlar (rQd, tek eksenli basınç dayanımı, 
kayama dayanım parametreleri, hoek & brown yaklaşımı vb.) 
mevcuttur. taşıma kapasitesi hangi yöntem ile hesaplanırsa 
hesaplansın, emniyetli taşıma kapasitesi değerinin kayaca 
ait basınç dayanımını (σc) aşmaması gerekir. her iki kenar 
ayak alanında da kaya biriminin çok kırıklı – parçalı olması 
nedeniyle, rQd ve kayma dayanım parametrelerine (c ve �) 
dayalı yaklaşımlar tercih edilmiştir. 

rQd – emniyetli taşıma Gücü yaklaşımı;

bu yaklaşım için peck ve diğerleri (1974) aşağıdaki bağıntıyı 
önermişlerdir.  

• qall [Mpa] = 1+((rQd’/16) /(1-(rQd’/130)))   
  

burada qall izin verilebilir taşıma gücü veya emniyetli zemin 
gerilmesi, rQd’ ise temel genişliğinin kabaca iki katı derinliğe 
ait ortalama rQd değerdir. projesine göre kenar ayaklara ait 
temel boyutları; genişlik (b) = 9,15 m ve uzunluk (l) = 14.60 m, 
temel derinliği ise 5 metre dolayındadır. rQd’ değeri ise iki 
ayak için ortalama 6 alınabilir (Çizelge 6). değerler yukarıdaki 
bağıntıda yerine konulduğunda, emniyetli taşıma gücü (zemin 
emniyet gerilmesi);  

• qall = 1,44 Mpa =1440 kpa elde edilir. 

temellere konu kaya birimi için en düşük basınç dayanımı 
(σc), yukarıda verildiği üzere, 6 Mpa, olup, qall < σc koşulu 
sağlanmaktadır.

Çok Çatlaklı -  kırıklı kayaçlar için klasik terzaghi bağıntısı

planlanan temel derinliğinde kenar ayaklara ait temeller çok 
ayrışmış kaya seviyesi içinde kalmaktadır. yukarıda belirtildiği 
üzere kaya çok çatlaklı – parçalı haldedir. Çok çatlaklı -  parçalı 
kayaçlar için terzaghi (1967) tarafından önerilen klasik taşıma 
gücü bağıntıları aşağıda verildiği şekildedir. 
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: emniyetli (izin verilebilir) 
taşıma kapasitesi, Gs: Güvenlik sayısı olup burada 3 alınmıştır. 
c: kohezyon 25 kpa, � : içsel sürtünme açısı � = 35°, df: temel 
derinliği ve b temel genişliği olup 5 m alınmıştır. k1 ve k2 temel 
boyutlarına bağlı katsayılar olup dikdörtgen temel için sırası ile 
1,05 ve 0,95 alınmıştır. nc, nϒ ve nq taşıma gücü faktörleri olup 
� = 35°için sırası ile 18, 13,5 ve 24 şeklinde elde edilir. ϒ temel 
üstündeki ve hizasındaki kayaca ait birim hacim ağırlık olup 24 
kn/m3 alınmıştır.

Verilen değerler, yukarıda verilen bağıntıda yerine konulduğunda 
nihai taşıma kapasitesi;

• qull =360,0 ton/m2 = 3600 kpa

izin verilebilir taşıma kapasitesi (zemin emniyet gerilmesi) ise

• qall = 3600/3 =1200 kpa hesaplanmıştır,

bu yöntemle yapılan hesaplamada da qall < σc koşulu 
sağlanmaktadır. bu halde viyadüğe ait kenar ayaklar için 
emniyetli taşıma kapasitesi 1200 kpa alınabilir görünmektedir.

Kenar Ayaklar İçin Oturma Tahkiki

kayaya oturan temeller için oturma sınırı literatürde 2.5cm 
kabul edilmektedir. oturma miktarının hesabı için ise yaygın 
olarak aşağıda verilen bağıntı kullanılmaktadır. 

s = 1.15 x qall x b x (1-v2) /e (berardi ve lancellotta 1991)

Çok ayrışmış kaya için elastisite (deformasyon) modülü 
yukarıda 500 Mpa olarak verilmiştir. söz konusu kaya için 
poison oranı 0,33 alınabilir. 1200 kpa olarak seçilecek temel 
yükü için gerekli değerler yukarıda verilen bağıntıda yerine 
konulduğunda, oturma miktarı 2.3 cm hesaplanır. bu halde kenar 
ayaklar için emniyetli taşıma kapasitesi 1200 kpa alınabilir.

Orta ayaklar için derin temel (kazık, baret) taşıma kriterleri

Viyadük ayaklarına konu kaya (trakya formasyonu), kumtaşı, 
kiltaşı, silttaşı gibi mühendislik özellikleri farklı litolojilerden 
oluşmuş olması yanı sıra, kayaçların mühendislik özelliklerini 
önemli ölçüde etkileyen ayrışma ve kırıklılık açısından da 
çok değişkenlik gösterir. Çok ayrışmış kayadan, ayrışmamış 
kayaya değin değişim göstermenin yanı sıra, çok yakın 
mesafelerde dahi çok farklı kırıklılık düzeylerine sahip olup 
mühendislik özellikleri adım başı değişkenlik gösterir. bu 
nedenle, değerlendirmelerde her ayak alanında elde edilen en 
düşük veya ortalama kaya verileri yerine, güvenli tarafta kalmak 
amacıyla, tüm saha için elde edilen en düşük verilerin (Çizelge 
5) kullanılması tercih edilmiştir. Çizelge 5 ten görüleceği üzere, 
en düşük basınç dayanımı (σc) değeri, çok ayrışmış (W4) kaya 
için 9,6 Mpa, orta ayrışmıştan – ayrışmamışa (W1-W2-W3) değin 
değişen kaya kesimi için ise 6 Mpa şeklinde elde edilmiştir. 
Çok ayrışmış kayaca ait basınç dayanımının, nispeten daha 
az ayrışmış kayaca göre yüksek elde edilmiş olması, litolojik 
özelliklerden kaynaklanmaktadır. 

kazık (baret) soketleri boyunca, W4 ve W1-W2-W3 kayaç 
seviyelerinden birlikte yararlanılacaktır. bu nedenle iki kaya 
kesimi için ortalama en düşük değer 7,8 Mpa hesaplanmış 
olmak üzere, tasarımda 8 Mpa alınmıştır. 

yukarıda belirtildiği üzere; viyadük-istasyon ayak yükleri, 
yalnızca baretin kaya içine soketlenmiş kısmı boyunca mobilize 
olacak çevre sürtünmesi ile taşınacaktır. bu nedenle aşağıdaki 
bölümlerde baret taşıma kapasitesi hesabında yalnızca çevre 
sürtünmesi dikkate alınmış ve baret soket boyları buna göre 
belirlenmiştir. 

baret taşıma kapasitelerinin hesabı için çeşitli yöntem veya 
bağıntılar mevcuttur. bunlar, kayaca ait tek eksenli basınç 
dayanımını esas alan bağıntılar, zemin ya da kayaca ait kayma 
dayanım parametrelerini esas alan bağıntılar, presiyometre 
verilerini esas alan bağıntılar veya yükleme deneyleridir. bu 
çalışmada yalnızca çevre sürtünmesi dikkate alınmış ve çevre 
sürtünmesi için tek eksenli basınç dayanımını esas alan 
bağıntılar kullanılmıştır. kaya içine soketlenen, eksenel yüklü 
kazıkların (baretlerin) çevresel taşıma kapasitesi;

• Qs = As x fs bağıntısı ile tarif edilir. 

burada Qs kazık (baret) nihai taşıma kapasitesini, As kaya 
içine soketlenen kazık kısmına ait çevre alanını, fs birim çevre 
sürtünmesini gösterir. 
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Kaya Soketlerde Birim Çevre sürtünmesi (fs).

kayaya soketlenen kazıklarda çevre direnci, kazık yüzeyine 
etki eden peak kesme gerilmesinin matematiksel hesabından 
ibarettir. özünde bu karmaşık bir hesaptır. Ancak pratikte, 
soket çevre direnci ile oluşan taşıma kapasitesi, soketin 
gerçekleştiği her kaya seviyesi için, kaya-kazık yüzeyinde 
etkin olan tek bir “ortalama birim çevre sürtünmesi” (fs) ile 
hesaplanır. bu fs değeri, kazığın kaya içinde kalan kesiminin 

*Hovart ve Kenny 1979 tarafından sunulan bu bağıntı, Amerikan Karayolları (The FHWA Drilled Shaft Manual (O’Neil and Reese 1999) ve AASHTO LRFD 2006 (2006 Interim 
AASHTO LRFD Bridge Design Specifications) tarafından, yüzeyi özel olarak pürüzlü hale getirilmemiş kaya soketler için tavsiye edilmiştir. **Diğer bağıntılardan elde edilen 
sonuçlarla karşılaştırıldığında, indirgemenin asgari %50 oranında olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Çizelge 7 Farklı araştırmacılar tarafından önerilen bağıntılar kullanılarak Trakya Formasyonu için elde edilen kazık (baret)-kaya birim çevre sürtünmesi değerleri   

alanı ile çarpılarak toplam yüzey sürtünmesi, diğer bir ifade 
ile çevre sürtünmesi ile taşınabilen nihai yük (Qs) hesaplanır. 
birim çevre sürtünmesi yaygın olarak kayacın tek eksenli 
basınç dayanımı esas alınarak hesaplanmakla birlikte, kayacın 
kütle özelliklerine, yükleme deneylerine dayalı yöntemlerde 
mevcuttur. bu çalışmada kayacın tek eksenli basınç dayanımını 
esas alan bağıntılar dikkate alınmıştır. bu kapsamda değişik 
araştırmacılar tarafından önerilen bağıntılar ile yapılan hesap 
sonuçları Çizelge 7 de verilmiştir.

Çizelge 7’den görüleceği üzere, Alibeyköy viyadük-istasyon 
ayaklarına yönelik olarak kayaya soketli kazıklar için nihai 
birim çevre sürtünmesi 490 kpa ile 848 kpa arasında, ortalama 
550 kpa elde edilmektedir. statik yükleme halinde, çevre 
sürtünmesine dayalı taşıma kapasitesi için güvenlik sayısı (fs) 
2 alınır. 

Negatif Çevre Sürtünmesi

dolgular ve yumuşak çökeller doğal veya suni yollarla oturmaya 
uğradıklarında, içinde yer alan kazık veya baretlere yük 
bindirerek aşağı doğru çekme etkisi oluştururlar. Geoteknik 
mühendisliğinde çevre sürtünmesi olarak tanımlanan bu durum 
için Meyerhof (1976), aşağıdaki bağıntıyı önermiştir.

τ
neg

 = β*σ’
v0

 

bağıntı, yumuşak – orta katı kil içinden geçip sert zemine 
(kaya vb.) soketlenen kazıklar için geçerli olan bu bağıntıda, β 
yumuşak tabaka içinde kalan kazık kısmının derinliğine bağlı 
katsayı olup literatürde 15 metreye kadar olan kazıklar için 0.3, 
15 – 35 m arası kazıklar için 0.3 – 0.2 arası ve 35 – 60 m arası 
kazıklar için 0.15 – 0.2 arası bir değer alınması önerilmiştir 
(Meyerhof 1976). bu çalışmada, negatif çevre sürtünmesinin 
yalnızca deprem durumu için ve 2/3 oranında dikkate alınması 
kararlaştırılmıştır.     

Servis Durumu İçin Statik Baret Yapısal Hesapları

Viyadük-istasyon için, ayak yükleri ve temel altındaki 
gerilme dağılımına bağlı olarak, sayıları 10 ile 16 arasında, 
soket uzunlukları ise 7m ile 8m arasında değişen, 1.5mx2.80m 
ebatlarında baretler planlanmıştır. her bir ayak altında planlanan 
baret sayısı ve bu baretlere gelebilecek maksimum yükler 
Çizelge 8’de verilmiştir. uygulama sırasında zayıf kaya koşulları 
ile karşılaşılması dolayısı ile bazı baretlerin soket boyları 12 
metreye kadar uzatılmıştır. 

baret çevre alanı 8.60 m, birim çevre sürtünmesi 550 kpa 

• 7 m soket için 

nihai taşıma kapasitesi: 550x8.60x7 = 33 110 kn,  emniyetli 
aşıma kapasitesi: 33.110/2 = 16555 kn

• 8 m soket için

nihai taşıma kapasitesi: 550x8.60x8 = 37 840 kn, emniyetli 
aşıma kapasitesi: 37.840/2 = 18920 kn

SONUÇLAR

Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrττo hattının Alibeyköy deresi 
geçişinde inşa edilecek 7 açıklıklı viyadük-istasyona ait kenar 
(1 ve 8 nolu) ayaklar vadi yamacında ana kayada (trakya 
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Çizelge 8 Viyadük-istasyon ayakları için planlanan baret sayıları, soket boyları ve baret maksimum eksenel yükleri. 

formasyonu), orta (2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu) ayaklar ise vadi tabanında 
yer alan dolgu ve yumuşak, suya doygun haliç çökellerinde 
kalmaktadır. sondaj verilerine göre haliç çökelleri altında 9 – 50 
m derinlikte ana kaya yer almaktadır.  Anakaya yüksek taşıma 
kapasitesi dolayısı ile temel zemini olarak uygun, dolgu ve haliç 
çökelleri ise uygun değildir.  bu nedenle viyadük-istasyona 
ait kenar ayaklar yüzeysel temeller, orta ayaklar ise kayaya 
soketlenen derin temeller vasıtası ile ana kayaya taşıtılmıştır. 

inşa edilecek derin temel elemanlarının uzun, aynı zamanda 
yumuşak ve kalın zemin içinde kalmaları dolayısıyla, burkulma 
tehlikesi nedeniyle çelik kaplı geniş kazıklar veya baret olması 
gereği ortaya çıkmıştır. uygulama 1.5mx2.80m baret şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. 

baret taşıma kapasiteleri hesaplanırken ana kaya üzerinde 
yer alan dolgu ve yumuşak haliç çökellerinin oluşturabileceği 
çevre sürtünmesi veya adhezyon kuvveti ihmal edilmiştir.  öte 
yandan, gerek imalat sırasında baret uçları altında gevşek 
malzeme kalması ihtimali dolayısı ile beklenmedik oturmalardan 
kaçınılması, gerekse uç taşımanın mobilize olması için önemli 
miktarda oturma (kazık çapının %10 veya %15’i oranında), 
gerekiyor olması nedeniyle baret taşıma kapasiteleri hesabında 
yalnızca kaya içine soketli kısmın çevre sürtünmesi dikkate 
alınmıştır.
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Yaklaşık 3 km uzunluğunda ve 2 milyar 
pound bütçeli Stonehenge Tüneli 
Projesi’ne birkaç yıl gecikmenin 

ardından yeşil ışık verildi. Hükümet, 
Wiltshire’da Stonehenge mevkisinde yer 
alan A303 kodlu yolun güzergahından geçen 
çift tüp olarak tasarlanan ve yaklaşık 3 km 
uzunluğa sahip Stonehenge isimli tünelin 
inşasına onay vermiştir. 
Hükümet yetkilileri dünya mirası alanı 
olan bu bölgeyi ziyaret eden kişilerin trafik 
problemini bitirmeyi planlamaktadır. 

Ulaşım sekreteri Chris Grayling “A303 yolunun 
trafiğini tünele alarak tıkanmaların önüne 
geçecek ve seyahat zamanlarını geliştireceğiz” 
sözlerini dile getirdi. Ayrıca sözlerine şu 
şekilde devam etti “Bölgedeki ekonomiyi 
canlandıracak, yeni iş imkanları yaratacak ve 
yeni iş kapıları açacaktır”. Çevreci aktivistler 
ise bahsi geçen tünelin Stonehenge üzerinde 
kalıcı bir etki yarattığını düşünmektedir. 

Stonehenge Tüneli Wiltshire bölgesinde 
tasarlanan bir proje olup, Stonehenge 
tarihi bölgesinden geçen A303 kodlu yolun 
revizyonu için otoyol birimi tarafından 

Stonehenge tüneli nedir?

geliştirilmiştir.  A303 isimli yol popüler turist 
bölgesinin altına taşınacaktır. 

Proje, tarihi eser etrafını geliştirmek 
ve güvenlik önlemlerini arttırmak için 
yürütülmektedir. 2 milyar poundluk bir devlet 
yatırımının parçası olmak ile birlikte M3 ve 
M5 yollarının revizyonunu da sağlayacaktır. 

Geçen yıl mayıs ayında yayınlanan 
uluslararası bir rapor dahilinde tünel projesi 
doğru bir şekilde projelendirilip, inşa edilirse 
Stonehenge tarihi bölgesine oldukça katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Arazinin yönetimini yürüten miras grupları 
projenin tarihi yapıya daha sakin bir ortam 
kazandıracağını, daha büyük bir erişim bölgesi 
yaratacağını ve vahşi yaşam için gerekli alanı 
arttıracağını düşünmektedir. 

Stonehenge Tüneli ne zaman hizmete 
alınacak?

İnşaat işlerinin 2020 yılı itibarı ile başlaması ve 
2029 yılında tamamlanması beklenmektedir. 
Bu süre dahilinde, 5 Mart tarihine kadar 
sürücülerin ve bölgede yaşayanların fikirleri 
değerlendirilecektir. Belirlenen rota ise bu 
senenin sonuna doğru duyurulacaktır. 

Plans to lay down a two-mile long tunnel under the Stonehenge as part of a 
£2billion scheme has finally been given the green light after years of delays. 
The government confirmed the busy A303 road, which passes the Stonehenge 
in Wiltshire, will be moved into a 1.8-mile dual-carriageway tunnel called the 
Stonehenge Tunnel. Government officials say the new tunnel would get rid of 
traffic eyesore for tourists visiting the World Heritage Site.

What is the stonehenge tunnel?

Kaynak: www.thesun.co.uk

50-51-YURTDIŞI PROJELERİ-Stonehenge Tüneli Nedir.indd   50 13.05.2017   11:54:58



50-51-YURTDIŞI PROJELERİ-Stonehenge Tüneli Nedir.indd   51 13.05.2017   11:54:59



52 Yurtdışı Projeler – Overseas Projects

Mart - Nisan 2017 .  www.tunelder.org.tr

Norveç İlk Gemİ TüNelİNİ 
İNşa edecek 

It is now formally stated that Stad Ship Tunnel is part 
of the Norwegian National Transport Plan (NTP) in 
the period of 2018 to 2029. This paves the way for 
the Norwegian Coastal Administration efforts to build 
the world’s first full-scale ship tunnel. The Stad Ship 
Tunnel will be 1.7 kilometres long, 37 metres high and 
26.5 metres wide, and it will be able to allow ships the 
size of Coastal Steamer (Hurtigruten) ships to navigate 
more safely through the very exposed Stadhavet Sea. 
The project will at the earliest start in 2019. 

NorwegiaN Coastal admiNistratioN 
will build the world’s first ship tuNNel
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S tad gemi tüneli Norveç Ulusal Ulaşım Birimi 2018 - 2029 
planı çerçevesine alınmıştır. Bundan dolayı, Norveç Kıyı İdaresi 
dünyanın ilk gemi tüneli projesini hayata geçirecektir. 

Ulusal ulaşım birimi (NTP) tarafından 2018-2029 yılının ilk periyodunda 
gerçekleştirilecek olan bu projenin, ilk hesaplamaları tamamlanmış ve 
pilot bir proje dahilinde tahmin edilen bütçesi yaklaşık 2,7 milyar 
Norveç Kronu olmuştur. Planın ilk kısmında 1,5 milyar kronluk bir 
yatırım onaylanmıştır. 

Terje Andreassen Stad Gemi Tüneli proje menejeri “Yatırımın 
onaylanmasını oldukça iyi bir haber olarak karşıladım, çevre etkisi 
üzerine ve inşaata başlamadan önce tamamlamamız gereken 
eksiklerimiz var. Daha önce de belirttiğimiz gibi inşaat işleri en erken 
2019 yılında başlayacaktır” sözlerini dile getirdi. 

NCA firmasının önerileri hem gelir getirecek hem de gelir getirmeyecek 
etkileri temel alarak kullanılmıştır. 

Etki değerlendirmesi ve teknik pilot proje NCA firmasının 2017 
bahar ayında ulaşım ve haberleşme bakanına teslim etmesi gereken 
çalışmalardan biridir. Ardından, proje dışarıdan bir firmanın da desteği 
ile kalite aşamasından geçecek ve son olarak yatırımın kararını verecek 
olan parlementoya sunulacaktır. Bu sene Mart ayında yapılan basın 
toplantısında Parlementoya tünelin sunumu yapılmış ve olumlu geri 
dönüşler alınmıştır. 

52-57-YURTDIŞI PROJELERİ-Norveç İlk Gemi Tünelini İnşa Edecek.indd   53 13.05.2017   11:55:30



54 Yurtdışı Projeler – Overseas Projects

Mart - Nisan 2017 .  www.tunelder.org.tr

Stad Gemi tüneli projesi

Stad gemi tüneli projesi 1,7 km uzunluğunda, 37 metre yüksekliğinde ve 26,5 
metre genişliğinde tasarlanmış olup, Coastal Steamer boyutundaki gemilerin 
Stadhavet denizinin zorlu bir bölgesinden rahatça geçişini sağlayacaktır. Proje 
en erken 2019 yılında başlayacaktır. Norveç kıyı idare birimi Dünya’nın ilk gemi 
tüneli projesinden sorumludur. 

Proje şu an fizibilite aşamasında devam etmektedir. Bu aşamanın ardından 
ikinci etap olan kalite kontrol aşamasına geçilecektir. 

Norveç kıyı idare birimi sıfır alternatiflerinin tartışıldığı küçük ve büyük boyutlu 
tünelleri konsept seçim raporu içerisinde tartışmıştır. 

Projenin kalite çalışması finans ve balıkçılık bakanlıkları tarafından 2010 
yılında düzenlenmiştir. 

NTP 2014-2023 yılları arasında büyük tünel alternatifi üzerine yoğunlaşmak 
istediklerini ve bu projenin geniş çaplı potansiyel kullanımı olduğunu 
belirtmiştir. 

Sosyoekonomik analiz sonucunda berlilenen elde edilecek net kar 910 milyon 
krondan az olmakta ve proje bütçesi ise 2 milyar kron gibi bir miktar olması 
beklenmektedir. 

Fakat projenin pozitif etkileri bu noktada belirtilmemiştir. Başlıca bu etkiler 
karayolu trafiğinin denize taşınması, güvenliğin artması, yabancı turist 
miktarının artması ve balıkçılık ile diğer endüstrilerdeki artışlar olarak 
gösterilebilir. 

Stad gemi tüneli Dünya’nın bu boyuttaki ilk tüneli olacaktır. 
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Stad gemi tünelinin arka planı

Shadhavet denizi Norveç kıyılarının en zorlu ve 
tehlikeli bölgelerinden biridir. 

Stad tünelinin Güney’inde yer alan Kråkenes feneri 
45 ila 106 gün arasında değişebilen fırtınalı günlerin 
takibinin yapıldığı meteorolojik hava istasyonudur. 
Rüzgar, dalga ve akıntıların birlikte oluşturduğu bu 
olumsuz hava işlek Norveç kıyısının talep edilen 
kısmını oluşturmaktadır. 

Deniz dalgaları ve su altı topoğrafyası karmaşık ve 
tahmin edilmesi zor bir navigasyon durumu meydana 
getirmektedir. Farklı yönlerden gelen yüksek 
dalgalar geçen gemiler için kritik durumlar ortaya 
çıkarmaktadır. Yüksek dalgaların meydana getirdiği 
zorlu durum günlerce sürebilmekte ve göreceli 
olarak az rüzgar olan günlerde bile denizcilere zorlu 
etaplar yaratmaktadır. 

Projenin nihai amacı ise Stad bölgesinde erişimi 
ve gemilerin geçişi için güvenlik önlemlerini 
arttırmaktır. 

2000-2001 ve 2007-2008 yıllarında yapılan 
araştırmalarda tünel geçişi için alternatif yollar 
ve güzergahlar belirlenmeye çalışılmıştır. Stad 
yarımadasının proje için seçilmesinin başlıca 
nedenleri ise geçişin en kısa şekilde burada 
gerçekleşmesi ve yılın önemli bir bölümünde 
gemilerin geçişi için gerekli su miktarının korunması 
olarak gösterilebilir. 

Rotanın ve geçişin seçilmesi konsept tasarım 
raporu ve kalite kontrol aşaması ile birlikte 
gerçekleştirilmiştir. 

2014-2023 ulusal ulaşım planı çerçevesinde 
hazırlanan rapor ile geniş çaplı tünel alternatifi ile 
devam edilme kararı alınmıştır. 

Stad denizi Norveç kıyısındaki en zorlu ve tehlikeli 
etap olarak yer almaktadır. Gemi tüneli sayesinde 
kazaların meydana gelme riski azalacak, yolcu ve 
yük taşımacılığı daha güvenli bir hale gelecektir. 
Aynı zamanda bu projenin endüstriyel ve ticari 
aktiviteleri de arttırması beklenmektedir. 

Optimistik bir bakış açısı ile tünelin 2023 
itibarı ile açılması planlanmaktadır. Fakat, gemi 
tünelinin inşasından önce tamamlanması gereken 
kısıtlamalar bulunmaktadır. İlk olarak, proje KS2 
adı verilen kalite kontrol çalışmasından ve bütçe 
planlamasından geçecektir. Bu aşama ulaşım ve 
haberleşme bakanlığının talimatı doğrultusunda 
yürütülmektedir. Bu aşama tamamlandıktan sonra, 
proje parlementoya sunulacak ve çalışma hakkındaki 
nihai karar alınacaktır. Eğer parlementodan gerekli 
onay çıkarsa inşaat işleri 2019 yılında başlayacaktır. 

Tünelin her iki yanında 3,5 metre genişliğinde, köprü 
kanat duvarının tünel duvarına etkisini önleyecek kurşun 
koruyucu yapılar yer almaktadır. Ek olarak, bu yapı acil 
bir durumda kaçış yolu olarak planlanmıştır. 
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Robbins eşsiz tünel açma makinasının 
üretim ve test çalışmalarını 
tamamlamış olup, New York şehrinde 

yer alan Dünya’nın en uzun tüneli olan 
Delaware su yolunun revizyonu işlemlerinde 
kullanılacaktır. 137 km uzunluğudaki bu tünel 
New York şehrinin su ihtiyacının yaklaşık 
%50’sini karşılamaktadır. Şubat ayında iki 
gün süren bir ziyaret çerçevesinde New York 
Çevre koruma departmanı, McMillen Jacobs 
danışmanlık ve ortak girişim yüklenicisi 
Kiewit-Shea firmasının yetkilileri Robbins’in 
Ohio Solon’da yer alan tesisini ziyaret etti ve 
özel yapım tünel açma makinasının fabrika 
teslim törenine katıldılar.

Robbins has completed the manufacture and testing of a unique tunnel boring 
machine that will be used to repair the longest continuous tunnel in the 
world. The TBM will be used to overhaul a section of New York City’s Delaware 
Aqueduct, a 137 km (85 mi) long tunnel that delivers about 50 percent of 
the City’s drinking water each day. Over the span of two days in February, 
representatives from the owner New York Department of Environmental 
Protection (NYDEP), consultant McMillen Jacobs (MJ), and JV contractor Kiewit-
Shea Constructors (KSC) traveled to the Robbins facility in Solon, Ohio to 
witness the Factory Acceptance Testing of the custom tunnel boring machine.

Robbins single shield to RepaiR a paRt of WoRld’s 
longest tunnel

Tek kalkanlı Robbıns TbM Dünyanın en UzUn 
Tünelinin Revizyonunda KullanılacaK
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Robbins tek kalkanlı TBM’i Delaware su yolu 
üzerindeki 3,8 km’lik bir kesitin revizyonunda 
kullanılacaktır. Delaware su yolu yaklaşık 
75 milyon litre suyu Hudson nehrine 
sızdırmaktadır. Araştırmalar sonucunda 
sızıntının ana kaynağının tünelin kaplaması 
olduğu ortaya atılmıştır. Otomatik sualtı aracı 
ile yapılan ölçümler sayesinde bu çatlakların 
stabil olduğu ve varolan tünel üzerinde 
düzeltilemeyeceği kararlaştırılmıştır. New 
York şehri ise sızıntıyı önlemek için nehrin 
altından geçecek yeni bir tünel açılması 
kararını almıştır.

Su yolunun sızıntı yapan bölgesindeki 
geçiş tüneli kazısı için Robbins 6,8 metre 

çapında tek kalkanlı bir TBM üretimini 
gerçekleştirmiştir. 30 bar basınca kadar 
dayanıklı ve değişken kaya ortamlarının kazı 
çalışmalarında kullanılabilecektir. Delaware 
su yolu 1944 yılında tamamlanmıştır. 
Projenin yapımı esnasında çalışanlar günlük 
7,5 ile 15 milyon litre sızıntı olabileceğini 
bildirmiştir. Yapılacak olan revizyon çalışması 
Hudson nehrinin 183 metre altında yer 
alacağından kesicikafaya gelen basınç 
değerleri ileri seviye bir tünelcilik faaliyeti 
gerektirmektedir.

Yürütülecek olan revizyon çalışması dahilinde 
karmaşık jeolojik koşullar ve yüksek seviyede 
su geliri beklendiğinden TBM tasarımının 
doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
Zorlu zemin koşulları ile mücadele etmesi 
için güçlü kazı, enjeksiyon ve su geliri kontrol 
sistemleri makina üzerine kurulmuştur. KSC 

Tünel menejeri Niels Kofoed “Makinanın en 
önemli özelliklerden biri kapanabilir kazı 
odası olarak gösterilebilir. Bu uygulamadaki 
amacımız, kazı bölgesinden gelebilecek 
yeraltı suyunun geride yapılan enjeksiyon 
çalışmasını etkilemesini önlemektir. 
Kapanabilir kazı odası ile su geliri miktarı 
durdurulacak ve betonarme segment ile 
enjeksiyon işlemleri güvenli bir şekilde 
yürütülecektir” sözlerini dile getirdi.

Robbins Proje Müdürü Martino Scialpi 
görüşlerini şu şekilde dile getirdi “TBM 9500 
litre/dak drenaj sistemi ile donatılmıştır. 
Makina kalkan bölgesinde mevcut iki adet 
ön delgi sistemi ile toplamda 16 farklı 
bölgeden ve segment erektöründe yer alan 
üçüncü delgi sistemi ile de 14 farklı delgi 
işlemini gerçekleştirebilmektedir. Ön delgi ve 
ön enjeksiyon işlemleri su gelirini azaltmak 
için yapılması gereken rutin işlemler olarak 
gösterilebilir.” Ek olarak, yüksek basınçlı delik 
dibi tabanca sistemi ile ön delgi işlemi 
60-100 metre ilerleme ile 20 bar basınç 
altında gerçekleştirilebilmektedir.

Tünelcilik faaliyetleri sırasında kazıya 
başlama ve bitirme işlemleri için Newburgh 
ve Wappinger bölgelerinde iki adet derin 
şaft kazısı gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar bu 
iki nokta arasında yürütülecek olup,  TBM’in 
kurulum ve başlatma işlemleri şantiye 
alanındaki kısıtlı alandan dolayı zorlu bir 
şekilde yürütülmektedir.

Robbins KSC firması ile TBM parçalarının 
tasarımı için birlikte çalışmaktadır. 
Yüklenicinin kaldırma sistemi doğrultusunda 
yapımı devam eden parçalar 270 metre 
derinliğinde dar bir şaft geçişi için 
uygun bir şekilde üretilecektir. Kurulum 
tamamlandıktan sonra kazı çalışmalarının 
2017 sonbaharında başlaması 
beklenmektedir.

Kısaca gelişmeler:

 Robbins tek kalkanlı sert kaya tünel açma 
makinasının fabrika kabul testi 16-17 Şubat 
2017 tarihinde gerçekleştirildi.

 6,58 metre çapındaki Robbins TBM özel bir 
tasarım olarak üretilmiştir. 

 Delaware su projesi 137 km uzunluğunda 
Dünya’nın en uzun sürekli tünellerinden 
biridir, TBM bu proje içerisindeki 3,8 km 
uzunluğundaki bir bölgenin revizyonunu 
gerçekleştirecektir. 

 Makina 30 bar statik basınca dayanabilecek 
şekilde ve 9500 litre/dak kapasitesinde drenaj 
sistemi ile donatılmıştır.

 TBM kazı işlemlerine sonbahar 2017’de 
başlamayı planlamaktadır. 
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Terratec mikro tünelcilik sistemleri 
ve arazi servis hizmeti Tayland 
Bangkok’ta büyük çaplı altyapı 

projelerinde hızlı bir şekilde gelişme 
göstermektedir. 

Şubat 2017 ayında Terratec mikro tünel 
makinaları Bangkok Büyükşehir Elektrik 

TerraTec MTBM SiSTeMleri Bangkok Şehrinde 
BaŞarılara iMza aTıyor

In February 2017, Terratec Micro Tunnel Boring Machines (MTBMs) achieved several milestones on the Bangkok Metropolitan 
Electricity Authority’s (MEA) new cable tunnel system, in Thailand. In recent years, the Australian-based TBM manufacturer 
has sold more than 20 Pipe Jacking and Microtunnelling Systems to contractors working on utility and drainage tunnel 
projects in the Thai capital, as well as a number of larger diameter Earth Pressure Balance (EPB) and Double Shield TBMs.

TerraTec MTBM SySTeMS excel in Bangkok

Idaresi adına gerçekleştirilen yeni kablo 
tüneli projesini başarı ile tamamladı. 
Geçtiğimiz yıllarda Avustralya menşeli 
TBM üreticisi Tayland başketinde 
kullanılmak üzere 20 adet boru itme ve 
mikro tünel açma makinasının tedariğini 
drenaj ve altyapı projelerinde kullanılmak 

üzere gerçekleştirmiştir. Bunların yanı 
sıra Terratec tarafından üretilen çok 
sayıda pasa basınçlı ve çift kalkanlı 
TBM’de Tayland’da kullanılmaktadır. 

Şu an, dört adet boru itme makinası 
şehrin merkezinde enerji miktarını 
karşılamak için yürütülen iki farklı 
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proje dahilinde 230 kV yüksek voltajlı 
kablo tüneli projesi için çalışmaktadır. 
Bu makinalardan ikisi DN1500+ çamur 
basınçlı mikro tünel açma makinası 
olup, Italian-Thai Development Public 
Co. Ltd.’s (ITD) adına MRT yeşil hat 
kablo tüneli projesi için çalışmaktadır. 
Diğer ikisi ise DN1800+ çamur basınçlı 
makinalar olarak Drill Tech (Thailand) 
Co., Ltd. adına RAMA IX kablo tüneli 
projesinde yer almaktadır.

Bu yeni kablo tünelleri ile hem şehrin 
güç dağıtım kapasitesi artacak, hem 
de şehrin sahip olduğu havai iletim 
hatlarının meydana getirdiği fiziksel 
tehlikeler ortadan kalkacaktır. Bangkok 
şehrindeki havai iletim hatlarında 
yağmur, rüzgar fırtınalarında birçok kaza 
meydana gelmektedir.    

ITD adına çalışan M46 ve M47 boru itme 
sistemleri sırasıyla şubat ve mayıs 2016 
aylarında kazı işlemlerine başlamıştır. 
Bangkok şehrinin jeolojik yapısı dahilinde 
makinalar açık tipli yumuşak zemin 

kesicikafaları ile donatılmıştır. 1500 mm 
iç çapında ve 3000 mm uzunluğundaki 
beton boruları ara itme istasyonlarının da 
yardımı ile 350 metrelik kazı çalışmasını 
yürütebilmektedir. Performans değerleri 
aylık 206 metre olarak belirlenen bu 
makinalar toplam projenin %79’unu 
tamamlamış olup, projede belirlenen 
sürenin %40 kadar ilerisindedir. 

Terratec proje dahilinde MTBM 
kalkanlarını, ana ve ara itme istasyonlarını, 
çamur taşıma ve yağlama sistemlerini, 
dijital yönlendirme ve kontrol odası 
tedariğini sağlamaktadır. 

Chaloemphrakriat RAMA IX kablo 
tüneli projesinde yer alan DN1800+ 
türü M41 ve M49 isimli makinalar kazı 
işlemlerine sırasıyla Ağustos ve Ekim 
2016 aylarında başlamıştır. 6547 metre 
uzunluğundaki tünelde çalışmaların 
sadece gece vardiyasında yürütülmesine 
ragmen, projede belirlenen tarihlerin 
%15 ilerisinde olduğu belirtilmektedir. 
MTBM’ler Terratec mühendislik 

merkezi olan Hobart Avustralya’da 
tasarlanmış olup, üretim ve kurulum 
işlemleri Bangkok’un kuzey bölümünde 
bulunan Nonthaburi servis merkezinde 
gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda 
Tayland’da 20’den fazla çapları 300 ile 
1800 mm arasında değişen mikrotünel 
açma makinası tedariği yapılmıştır. Bu 
talepten dolayı Terratec Tayland’da bir 
üretim ve bakım merkezi açma kararı 
almıştır. 

Terratec Tünelcilik Tayland Direktörü 
Krittapon Jitpakdee “Terratec TBM ve 
RBM üretiminde Dünya’nın en ileri gelen 
firmalarından biridir. Mikrotünel ve boru 
itme sistemlerinin de üretimde olması 
şirketin yelpazesini genişletmektedir. 
MTBM çözümlerindeki başarımız revizyon 
makinalar ve arazi servis çalışmaları 
dahilinde hızlı bi şekilde ilerlemektedir. 
Büyüme hızımızı koruyarak küçük çaplı 
TBM marketinde de başarılı firmalardan 
biri olmayı hedeflemekteyiz” sözlerini 
dile getirdi
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THE PROJECT TEO “TUNNEL EMISOR ORIENTE” in 
MEXICO CITY
E. Dal NEgro

MaPEI, UNDErgroUND 
TEchNology TEaM 
INTErNaTIoNal, MIlaN, ITaly

a. alTUNa, S. acarkaN

MaPEI, UNDErgroUND 
TEchNology TEaM 
INTErNaTIoNal, MIlaN, ITaly

aBSTracT
The paper gives firstly a general presentation about the project 
TEO, currently under excavation in Mexico City. Secondly, 
the tunnel Section included between the Shafts 5 and 6 is 
approached more in details. In particular, the TBM excavating 
such a section includes the extraction of the muck with the 
use of a solid matter pump. The pump works properly and 
with acceptable pressures only when high amounts of water 
are added to the muck. In order to avoid so high consumptions 
of water (that lead to several problems from economic and 
social points of view), a solution was found with the injection 
of a high-lubricating polymer, diluted in water at very low 
concentration before its use.

1 INTRODUCTION

The project TEo (Tunnel Emisor oriente) is currently 
one of the greatest projects worldwide. The TEo is 
under construction in Mexico city and deals with the 
construction of a new underground hydraulic channel 
(7.00 meter diameter with sheathing) , which will 
be used to collect the wastewaters in the Mexican 
megalopolis and to bring them to a treatment plant 
located out of the town.

once completed, this tunnel will play an important 
role in order to solve some of the worst problems of 
Mexico city: manage of wastewaters, risks of flooding 
(that periodically hit the town) and soil subsidence. The 
safety and quality of life of people living in Mexico city 
and its suburbs (more than 20 millions) will therefore 
be significantly improved.

coNagUa (comision Nacional del agua, the Mexican 
commission responsible for the water management) 
assigned the construction of the project TEo to the 
Joint Venture coMISSa, consisting of the Mexican 
contractors: Ica, carso, cotrisa, lombardo and 
Estrella.

The whole project is divided in several contracts:

- Section 1: originally it was between the Shaft 0, 
located in the north-east of Mexico city, and the Shaft 
5, for a total of approx. 10 km. an inundation hit the 
working shaft and damaged the TBM seriously, thus 
stopping it for a rather long period. For this reason, 
another TBM was launched from the Shaft 5 in order 
to accelerate the completion of this first Section. It is 

currently excavating towards the Shaft named 3a.

- Section 2: from the Shaft 5 to the Shaft 10, for a total 
of 11.5 km.

- Section 3: from the Shaft 10 to the Shaft 13.

- Section 4: from the Shaft 17 to the Shaft 13.

- Section 5: from the Shaft 20 to the Shaft 17.

- Section 6: from the Exit Portal to the Shaft 20.

The Joint Venture coMISSa is excavating the 62km 
long tunnel with a total of 6 TBM, 3 manufactured by 
the german herrenknecht and 3 by american robbins.

The geology found by the 6 TBM during the 62 km of 
tunnel is very heterogeneous, as easily predictable for 
such a long tunnel. For this reason, the TBM have a 
flexible configuration of the cutter head that allows to 
change the excavation tools according to the geological 
variations of the ground.

The soil conditions include: mainly clay and silts 
(especially in the first sections), limestone and 
sandstones, intercalated with basaltic rocks.

Underground water is normally not a significant problem 
relating to the control of EPB pressures. Up to now, only 
in the Section 6 very high pressures of water were 
found due to the high overburdens, up to 6.5-7.0 bars, 
thus representing an important problem for the TBM 
advance and the tunnel waterproofing. a TBM could 
advance extremely slowly for several weeks because 
of such water pressures. Finally the injection of a 
super-absorbing polymer was able to solve the problem 
and to allow the control of the EPB pressures and the 
extraction of muck through the screw conveyor.

2 SECTION 1, SHAFT 5 – SHAFT 6

The Shaft 5 is located in the suburbs of Mexico city and 
from this position two TBM were assembled and driven 
by the Mexican contractor Ica:

- a herrenknecht EPB, excavating from the Shaft 5 to 
the Shaft 6

- a robbins EPB, excavating from the Shaft 5 to the 
Shaft 3a

In particular, the 1.4km-long section between Shafts 
5 and 6 will be considered in the following part of the 
paper.
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Several soil cores were extracted before the TBM 
launch. Their analysis allowed to draw the geological 
profile below, that can be summarized as following;

- The first part of the tunnel is mainly includes a high 
percentage of fine material, in particular clay with 
intercalation of silt and fine sand

- In the second part the geology switches to a higher 
percentage of fine and medium-coarse sand.

2.1 Ground Conditioning

as already known, the conditioning of the soil to 
be excavated with EPB represents one of the most 
important aspects in order to achieve successful TBM 
productions. 

Therefore the proper choice of the products (foaming 
agents and/or polymers) and their parameters has to 
be carefully analyzed by the contractor.

The important steps to be considered for getting good 
results regarding the soil conditioning are:

- Prior to the TBM launch:

- to accumulate information about the tunnel geology: 
geological profile, geotechnical characterization, other 
tunnels excavated nearby, etc.

- to collect a representative sample of soil and to carry 
out tests in the laboratory.

- During the TBM advance:

- to optimize the whole ground conditioning system 
according to the local situation: TBM size, distribution 
of the injection lines, variations of the geological 
conditions, etc.

regarding the tunnel section between Shafts 5 and 
6, before the TBM launch some samples of soil were 
collected from the TEo project and sent to the MaPEI 
laboratory located at the Technical University of Turin. 
Such a laboratory is fully dedicated to tests for ground 
conditioning.

The samples showed quite high characteristics of 
stickiness that can represent a problem during the TBM 
advance. For this reason it is necessary to add a rather 
high amount of liquid foam.

The tests proved that a foaming agent in combination 
with a lubricating polymer (PolyFoaMEr FP/cc) gives 
better results than the use of a foaming agent combined 
with a dispersing agent (sometimes defined as “anti-
clay” agent). This because the lubricating polymer is 
able to “encapsulate” the clay particles and stop their 
water absorption. This effect is much more immediate 
than the dispersing effect given by the other type of 
polymer (Fig. 1).

The use of such a foaming agent in the TBM confirmed 
its compatibility with the types of soil excavated.

The average parameters for ground conditioning were 

Figure 1. Same sample of soil before and after the addition of foam

Table 1. Average parameters for ground conditioning

as follows in table 1.

The aspects considered by the contractor to check the 
suitability of ground conditioning were:

Figure 2. Schwing pumps TAP-140 used in the Herrenknecht TBM

1. acceptable value of the cutter head torque (generally 
less than 70% of the alarm value depending on the 
cutter head rotation speed)

2. acceptable value of the screw conveyor torque

3. advance speed (the average values has been between 
30 and 35 mm/min)

4. absence of big lumps of clay or other materials dry 
and not conditioned

2.2 The Solid Matter Pump

The TBM are configured with a particular design that 
allows the extraction of the excavated soil in two 
ways:

- With a belt conveyor discharging in a train wagon

- With a solid matter pump

The two systems are exchangeable, thus making the 
TBM more flexible depending on the punctual geological 
conditions, but the pump is the system generally used 
by the contractor to extract the soil from the tunnel.

The ground conditioning parameters found with the 
laboratory tests had to be controlled and optimized 
during the TBM advance. In particular, the extraction 
of muck made with the solid matter pump influenced 
significantly the ground conditioning system and 
represents a factor which could not be simulated with 
the traditional laboratory tests (Fig. 2).
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The solid matter pump is placed immediately after the 
screw conveyor and is especially designed for pumping 
cohesive soil with a high water content. It is therefore 
needed to add a significant amount of liquid in the soil 
in order to facilitate its pumping operations until the 
tunnel exit. In several rings, the amount of water added 
was almost 100% of the volume of soil excavated.

This important addition of pure water leads to two 
problems:

- The excavated soil stocked at site has to be 
transported away by trucks. The number of trucks 
needed increase significantly if so many liters of water 
are injected per advance, thus making the total costs 
for the contractor higher.

- In the area of Mexico city, water is a precious 
resource and cannot be constantly used in so huge 
amounts for tunnel constructions.

For these reasons, it was necessary to find another way 
how to facilitate the soil pumping.

The solution found is to combine the use of a foaming 
agent with the injection of the lubricating polymer 
MaPEDrIll M1. This polymer is diluted in water at very 
low concentration before use and then injected into 
the excavation chamber and at the end of the screw 
conveyor through a dedicated line.

Its use allows to lubricate the clay superficially: clay 
and silt are therefore facilitated to “slide” onto the 
metallic pipes between the pump and the tunnel exit. 
In this way, the pumping pressures are reduced and at 
the same time it can be decreased the total amount of 
water added for pumping the soil.

The polymer MaPEDrIll M1 was used with continuity in 
approx. 450 rings during the drilling in clay. The average 
amount of polymer injected per ring was around 10 kg. 
The injection of fluid decreased significantly down to 
5000 – 10000 liters per ring, that means in average 
half than before without the addition of the lubricating 
polymer.

The amount of polymer and fluid used per ring was 
varying according to:

-  The geological variations

-  The pumping distance

The soil was pumped from the TBM to the Shaft 5 
for the first 450 rings that means 675 m. after this 
progressive, an exit for the pumping lines was created 
from the tunnel crown to the surface.

3 CONCLUSIONS

The TEo represents one of the most challenging 
underground projects in the world, with its more than 
60 km length and the extremely varying geological 
conditions.

In particular, the section between the Shafts 5 and 

6 was excavated with an EPB shield and used an 
innovative way to extract the soil out of the tunnel that 
means with a solid matter pump.

In order to allow the pumping of different types of soil 
for long distances (up to 675 m) and without achieving 
too high and dangerous pumping pressures, firstly 
huge amounts of water were injected per advance. This 
was creating problems in the muck removal from the 
job-site (several trucks had to be used, with consequent 
increases of costs and logistic problems) and in water 
supplying to the job-site.

a solution was found by creating a lubricating solution 
injected into the excavation chamber and the screw 
conveyor. Such a solution was generated by adding 
a polymer to the pure water, able to lubricate the clay 
particles superficially and to help their flow inside the 
pumping line. This solution helped solve the two main 
problems that arise from the use of the solid matter 
pump that means to decrease significantly the amount 
of water needed per advance and to avoid too high 
pumping pressure.

The solid matter pump certainly represents a solution 
alternative to the more classic belt conveyor, useful 
for example where the lack of space in the TBM 
starting station or shaft avoids the installation of a belt 
conveyor. In such a case, the pump is able to ensure 
higher production than the use of muck removal cars 
and trains, because it is a faster and more constant 
system.

The use of a pump represents an important factor 
which has to be considered while evaluating the 
most suitable products and parameters for ground 
conditioning. Specific site tests need to be carried out 
in order to find the optimal solution.

as the TEo project in Mexico city proves, the choice 
of the right product helps significantly solve some of 
the problems which can be related to the use of such a 
technology for the muck removal. 
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Tünelciler Derneği Yerli TBM TöreninDe  
Hazır BulunDu

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu 
üyeleri,   E-Berk Makine ve Metalurji 
A.Ş. tarafından üretilen yerli tünel 

açma makinesi için düzenlenen törene 
katıldılar. Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. 
Dr. Nuh Bilgin (İstanbul Teknik Üniversitesi), 
Prof. Dr. Hanifi Çopur (İstanbul Teknik 
Üniversitesi), Prof. Dr. Cemal Balcı (İstanbul 
Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç Dr. Mücahit 
Namlı (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Dr. 

Executive board members of Turkish Tunneling Society attended 
to the ceremony organized for the national TBM manufactured 
by E-Berk Machine and Metallurgy Inc. Opening speech was 
performed by executive chairman of E-Berk, Özgür Savaş 
Özüdoğru, who is also executive board member of Turkish 
Tunneling Society. Prof.Dr. Nuh Bilgin, who is Chairman of Turkish 
Tunneling Society, presented a plaquette to Ahmet Arslan, who is 
the minister of Transport, Maritime Affairs and Communications.

Turkish Tunneling socieTy ParTiciPaTed 
To The naTional TBM oPening cereMony

Ali Yüksel (Yapı Merkezi), Fevzi Aksu (İksa 
Beton Kimyasalları) ve Denetleme Kurulu 
üyesi Melike Yıldırım (Tünelmak) törende 
hazır bulundular. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan da E-Berk tarafından yapımı 
tamamlanan tünel açma makinesinin 
tanıtım törenine katıldılar. Törende yapılan 
konuşmaların ardından ödül ve plaket 

takdimlerine geçildi. Bakan Ahmet Arslan’a 
plaketini Tünelcilik Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Nuh Bilgin takdim etti.

Kullanılan malzemenin yüzde 54’ünün 
yerli olduğunu belirten E-Berk Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru aynı 
zamanda Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu 
üyeliği görevini sürdürüuor. Törende açılış 
konuşması yapan Özüdoğru, yerli tünel açma 
makinesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“E-Berk Makine ve Metalurji A.Ş. tarafından 
üretilen ve ülkemizi dünyanın 8. tünel açma 
makinesi üretici ülkesi unvanına eriştiren, 
3.25 metre çapında, 92 metre uzunluğunda, 
175 ton ağırlığında ve 800 kW gücündeki 
tünel açma makinesi, Tekirdağ’da Ergene 
Derin Deşarj Tünel ve Arıtma Projesi’nde 
kullanılacaktır. Bu proje sayesinde Ergene 
Nehri’nin temizlenmesine sağlanacak 
katkının yanı sıra Çorlu ve Ergene 
bölgesindeki 9 organize sanayi bölgesinin 
arıtma sorunu da tamamen çözülmüş 
olacaktır. Kullanılan malzemenin yüzde 54’ü 
yerlidir. Artık yerli malı anlamında hedefimizi 
60-70’lere çıkartmak için elimizden geleni 
yapacağız.” 
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’nın 
merkezinden başlayıp Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi’ne kadar uzanan, 

yaklaşık 15 km uzunluğunda olacak metro 
hattını hayata geçirecek. Söz konusu hizmet 
için yapılan danışmanlık ihalesini Ove Arup 
Partners International & Arup Mühendislik 
Ortak Girişimi kazanmıştı. Ortak girişim, yasal 
sürecin sonunda söz konusu hattın “Ön ve 
Uygulamaya Esas Kesin Projeleri”ni 450 günde 
tamamlayacak.

Proje kapsamında Ove Arup Partners 
International firmasının Londra ofisinden 
gelen tünel uzmanı Michele Mangione 
tarafından Büyükşehir Belediyesi yöneticileri 
ve teknik personelinin katıldığı bir sunum 
gerçekleştirildi.

GEBZE-DARICA METROSU’NUN ÖN PROJESi 
TAMAMLANMA AŞAMASINDA

YAPIM YÖNTEMLERİ

Toplantıda proje ve tünel tasarım gereklilikleri, 
TBM (Tünel Açma Makineleri) ve geleneksel 
kazı (NATM) tünel yapım yöntemleri içerikli 
genel bir sunum yapıldı. Gebze-Darıca 
Metro Hattı’nın tünel inşaatına yönelik proje 
aşamasında yapılması gereken planlamalar, 

Kocaeli Metropolitan Municipality starts working on 15 km long 
metro line linking Darica center to Gebze Industrial Area. Consultancy 
works will be carried out by Ove Arup Partners International & Arup 
Mühendislik Joint Venture.

PRELIMINARY PROJECT OF GEBZE-DARICA METRO LINE IS 
ABOUT TO FINISH

inşaat öncesi yapılacak hazırlıklar ve inşaatta 
karşılaşabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini 
görüşüldü.

KESİN PROJE YIL SONUNDA

Darıca’nın sahilinden başlayıp Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi’ne kadar uzanan, yaklaşık 15 
km uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak 
Gebze-Darıca Metro Hattı’nın ön projeleri 
tamamlanma aşamasına geldi. Projenin yapıma 
yönelik uygulamaya esas kesin projelerinin 
2017 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

2018 YILINDA BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Hattın daha önce fizibilite çalışmaları 
tamamlanarak Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü(AYGM) tarafından onaylandı. Gebze 
ve Darıca kent merkezlerine, hastanelere, kamu 
kurumlarına, eğitim kurumlarına, OSB’lere, 
denizyolu ulaşımı ve Marmaray hattına entegre 
olacak şekilde istasyonları planlanan Gebze-
Darıca Metro Hattı’nın inşaat aşamasının 2018 
yılında başlaması hedefleniyor.

İhale kapsamında güzergah etütleri yapılarak, 
geliştirilecek güzergah alternatifleri için 
uygun ölçeklerde karşılaştırmalı güzergah 
araştırmaları hayata geçirilecek. Etüt sonuçları 
doğrultusunda uygun güzergah belirlenecekken 
istasyon yerlerinin tespit edilmesi, sistem 
özelliklerinin ve tasarım standartlarının 
belirlenmesi, seçilen güzergahın ve belirlenen 
istasyonların öneri imar plan tadilat teklifleri 
ile kamulaştırma paftaları hazırlanacak. 
Yapılacak çalışmalar şu şekilde sıralanıyor:

 Güzergahın, istasyonların ve depo sahasının 
zemin etütlerinin ve teknik haritalarının 
yapılması

 Deprem risk analizinin yapılması

 Güzergah, istasyonlar ve depo sahasına 
ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve 
elektromekanik, drenaj ile altyapı deplasman 
vb. ön ve uygulamaya esas kesin projelerinin 
hazırlanması

 Yapım işine yönelik ihale dokümanlarının 
hazırlanması hizmetlerini kapsayacaktır. 
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Maçka Demokrasi Parkı’nın bir kısmının tünel projesi 
kapsamında çevrilmesinin ardından şikâyet başvuruları 
üzerine 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu, izin alınmadan uygulama yapılmaması kararı verdi.

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 
tartışma konusu olan “Dolmabahçe-Levazım- Armutlu-Ayazağa-
Çayırbaşı Karayolu Tünel Projesine İlişkin” yapılan itiraz başvuruları 
üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) uyarı gönderdi. 
Kurul’un, İBB’ye gönderdiği yazıda “Söz konusu proje güzergahı 
kısmen Dolmabahçe Sarayı, Saat Kulesi ve Bezmialem Valide 
Sultan Cami koruma alanı sınırları içerisinde, kısmen de Boğaziçi 
Nazım İmar Planı’nda Boğaziçi gerigörünüm bölgesinde ve kısmen 
de sit sınırları dışında kalmaktadır” denildi. Kurul, konuyla ilgili 
kararında ise kendilerinden izin alınmadan inşaat ve fiziki 

Hatay’da İskenderun Körfezi’ni Hassa İlçesi ile buluşturması 
hedeflenen Amanos Tüneli Projesi, İskenderun Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda (İTSO) düzenlenen toplantıda ele alındı. 

Toplantıya katılan Kalkınma Bakanlığı’ndan Veli Yılmaz, Karayolları 
Genel Müdürlüğü Ulaştırma Etütler Analiz Şefi Burhan İlhan, KGM 
Ekonomik ve Finansal Analiz Mühendisi Mehmet Çelikkaya ve 
Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan 
Ekrem Öner, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile görüştü. 

uygulama yapılmaması uyarısında bulundu. İBB’ye gönderilen 
yazıda “Müdürlüğümüzün görev alanında kalan kısımlarda Koruma 
Bölge Kurulu izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki uygulama 
yapılmaması, başvurularda belirtilen hususlara ilişkin olarak 
müdürlüğümüze bilgi verilmesi talep edilmiştir” denildi. Kurul 
kararı hakkında açıklama yapan avukat Eren Can “Kurul kısmen 
sit alanından geçen projeyle ilgili çalışmaların durdurulması 
kararı verdi. Bu karar, çalışmalara süreçler tamamlanmadan 
başlandığının bir kanıtıdır. Büyük bir yeşil alanı kapsayan tünel 
projesi izin ve yargı süreçleri tamamlanmadan yapılmamalıdır” 
dedi.

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 
bireysel başvuruda bulunan yaklaşık 30 çevreciye de konuyla ilgili 
karar örneğini gönderdi. Kararda, Kurul’un İBB’den proje hakkında 
bilgi talep ettiği belirtildi. Kararda “Projenin bilgi amaçlı mevcut 
imar planlarına aktarılması, kesit ve detay çalışmaları ile birlikte 
Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine karar 
verilmiştir” denildi. 

Bakanlık yetkilileri projenin etüt çalışmasının tamamlanmak 
üzere olduğunu açıkladı. Projenin ÇED raporunda bazı sorunlar 
olduğunu belirten yetkililer, çözümü için çalışmalar yapıldığını 
anlattı. 

Toplantıya katılan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 
Genel Sekreteri Onur Yıldız ise “Hassa Tünel Projesi bölgede 
işsizliğin azalmasında önemli rol oynayacaktır” dedi. İTSO Başkanı 
Levent Hakkı Yılmaz da bu konuyu sürekli gündemde tuttuklarını, 
projenin artık hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. 

MAÇKA TÜNEL PROJESİ’NE KURUL ENGELİ

HASSA TÜNEL PROJESİ MASAYA YATIRILDI

Cultural and Natural Heritage Preservation 
Board decided after some parts of Macka 
Demokrasi Park converting as a tunnel project 
that, there should not be any work done before 
getting needed allowance.

Amanos Tunnel Project linking Iskenderun Bay to 
Hassa in Hatay was discussed in details during 
the meetings conducted at Iskenderun Chamber 
of Commerce and Industry. Officers reported that 
preliminary works are almost completed.

BOARD PREVENTION ON MACKA 
TUNNEL PROJECT

HASSA TUNEL PROJECT DISCUSSED

70-71-SEKTÖREL HABERLER-MAÇKA TÜNEL -HASSA TÜNEL.indd   70 13.05.2017   12:02:44



70-71-SEKTÖREL HABERLER-MAÇKA TÜNEL -HASSA TÜNEL.indd   71 13.05.2017   12:02:45



72 Sektörel Haberler – Sectoral News

Kaynak: www.yenisafak.com

Mart - Nisan 2017 .  www.tunelder.org.tr

U laştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, kış aylarında 
sürücülerin korkulu rüyası olan ve 

Türkiye’yi Gürcistan’a bağlayan Ilgar Geçidi’ne 
tünel yapılacağını belirterek, “Geçit vermeyen 
Ilgar Geçidi’nin geçit verebilir hale gelmesi için 
tünele ihtiyaç vardı, onun projesini bitirdik, tünel 
artı beraberinde 41 kilometrelik bölünmüş yolun 
ihalesini yaptık ve inşallah ayın 11’inde oranın 
da temelini atıp vira bismillah diyeceğiz” dedi.

Bölgede ulaşımın daha rahat şekilde 
sağlanabilmesi için bölünmüş yol ve sıcak asfalt 
çalışması yaptıklarını hatırlatan Arslan, “Kars’ın 
etrafındaki coğrafyaya daha hızlı erişebilmesi, 
ulaşabilmesi, ticareti güçlendirebilmesi için 
bölünmüş yollarla her yere erişmesi lazım. 
Bunun ilki bu yolun Digor üzerinden Tuzluca’ya 
dolayısıyla Iğdır’a Doğubayazıt’a, Van’a kadar 

gidebilmesiydi ve bu bölünmüş yolun sürecini 
başlattık ve burası sıcak asfalt olacak” diye 
konuştu.

Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kars’ın kuzeyine gidince de Kars - Ardahan 
arası da bölünmüş yol oldu. Biz istiyoruz ki 
devamında da hareketlilik, canlılık olsun. O 
yüzden Aktaş Sınır Kapısı’nı canlandırmak için 
Mozeret Tüneli’nin temelini atmıştık, orası da 
bitiyor inşallah. Böylece Kars’ı Aktaş Sınır Kapısı 
üzerinden Gürcistan’a daha kolay erişilebilir hale 
getireceğiz. Ardahan-Posof arası yol çok kötü. 
Orada kış şartları nedeniyle de bazen eylülün 
ortasında kar düşmeye başlıyor ve 6-7 ay ciddi 
sıkıntı yaşanıyordu. Bir de Ilgar Geçidi var. Geçit 
vermeyen Ilgar Geçidi’nin geçit verebilir hale 
gelmesi için tünele ihtiyaç vardı, onun projesini 
bitirdik, tünel artı beraberinde 41 kilometrelik 

ILGAR GEÇiDi SÜRÜCÜLERiN KABUSU  
OLMAKTAN ÇIKACAK

bölünmüş yolun ihalesini yaptık ve inşallah ayın 
11’inde oranın da temelini atıp vira bismillah 
diyeceğiz.”

Arslan, Ardahan’ın Damal ile Posof ilçeleri 
arasındaki 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı’nda yer 
alan ve Türkiye’yi Gürcistan’a bağlayan 2 bin 540 
rakımlı Ilgar Geçidi’nde kışın yaşanan güçlüklerin 
ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak tünel 
sayesinde Kars ve Ardahan’ın Gürcistan’a kolay 
ulaşabileceğini, komşu ülkeden gelen yük 
hareketinin de bölgeye canlılık getireceğini 
vurgulayarak, “Böylece bu coğrafyayı her yere 
kolay erişen, ulaşan coğrafya haline getireceğiz 
ki bu coğrafyada cazibe merkezleriyle canlanan 
ticaret ve ticaretten kaynaklanan ham madde, 
mamül madde etraftaki coğrafya pazarlarına 
çok daha kolay erişebilsin.” ifadesini kullandı.

Ahmet Arslan, Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication announced that a tunnel will be 
built in Ilgar Pass between Turkey and Georgia. He also added,” The impossible Ilgar Pass needed to have a 
tunnel in order to be more driver friendly. Project works and tender containing tunnel and 41 kilometers long 
road is also completed.”

ILGAR PASS WILL BE MORE DRIVER FRIENDLY
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Dünya Tünel Kongresi bu yıl Norveç’te yapılıyor. Uluslararası 
Tünelcilik Birliği’nin (ITA) desteğiyle Norveç Tünelcilik Derneği 
tarafından düzenlenen oraganizasyonda ITA Genel Kurulu ve 

Dünya Tünel Kongresi gerçekleştirilecek. Organizasyon Norveç’in Bergen 
şehrinde 9-15 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenecek. 

Fiyordların kapısı olan saf doğallığı, kültürü ve heyecanlı şehir yaşamı ile 
Bergen bu kongre için ideal bir konum olarak öne çıkıyor. Bergen birçok 
yerden direkt olarak yürütülen uçuşlar ile ulaşılması oldukça kolay bir 
şehirdir.

WTC 2017 sayesinde yöneticiler, tasarımcılar, yükleniciler, ekipman 
tedarikçileri, mühendislik hizmeti şirketleri, profesörler, profesyoneller 
ve öğrenciler bir araya gelecektir. Teknik bilgilerin aktarılması, yeni 
ürünlerin sergilenmesi ve katılımcılar arasında güçlü bir bağ kurulması 

Dünya Tünel Kongresi WTC 2017 Bergen

için gerekli zaman ve alan oluşturulacaktır. Yeraltı işleri ile ilgili her 
şey üzerine yoğunlaşılacaktır. Şuan Norveç birçok iş imkanı ve teknoloji 
yatırımları fırsatı içermektedir. 2017 yılında bölgede birçok büyük 
çaplı projeye imza atılacaktır. Bu kongre şirketiniz ve ürünleriniz için 
oldukça verimli geçecek bir hafta olacaktır ve organizasyon komitesi 
WTC 2017’de geçirdiğiniz zamanın en iyi olması için elinden geleni 
yapacaktır. 1 Temmuz tarihi ile 750 adet özet kongreye gönderilmiş olup, 
bilimsel kurul tarafından incelemeye alınmıştır.

The Norwegian Tunnelling Society (NFF) welcomes you to the World Tunnelling Congress and the ITA – AITES 
General Assembly in Bergen, Norway. Already now you should add this important event to your calendar from June 
9th to June 15th 2017. Surface challenges – underground solutions will be the theme of the congress. The congress 
gathers around 1500 tunnelling experts worldwide for presentations, working groups, seminars and site visits.

World Tunnel Congress WTC 2017 Bergen
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Kongre ana teması: Yerüstü Zorlukları - Yeraltı Çözümleri

Hızla artan nufüs, şehirleşmenin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve 
iklim değişikliğinin her geçen gün kendini göstermesi ile büyük 
çaplı altyapı yatırımlarına ve yeraltı kullanımının artmasına sebep 
olmaktadır. 

Şu an Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşamaktadır. 
Şehirdeki alanlar ise oldukça kısıtlıdır. Bu da altyapı sistemlerinin 
yerin altında planlamasına yol açmaktadır. Bu durumda yeraltı 
kullanımı sürdürülebilir bir şekilde ve doğru mühendislik 
yaklaşımları ile ele alınmalıdır.

Yeni altyapı sistemleri, geleceğin tünelleri ve yeraltı tesislerini 
doğanın ve bireylerin etkileşiminden korumalıdır. Yakıt ve 
doğalgaz sistemleri, bilgi teknolojileri ve iletişim ile sivil savunma 
uygulamaları yeraltında yer almaktadır. Yürütülen çalışmaların 
doğal bir felakete karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.

Kullanım miktarlarının azaltılması önemli bir yaklaşım olabilir, fakat 
iklim değişikliği çözümleri bunlardan daha önemlidir. Bugün Norveç 
yenilenebilir enerjide fazla miktardaki Hidroelektrik santralleri ile 
büyük çaplı bir üreticidir. Yeşil enerji ihtiyacı Dünya’nın aradığı 
bir çözümdür ve Norveç bu alanda oldukça fazla bilgi birikimine 
sahiptir.

“Yerüstü zorlukları-Yeraltı çözümleri” bir slogan olmanın yanında 
ITA-AITES ve üyeleri için sürdürülebilir gelişme dahilinde bir 
meydan okuma ve taahüttür. Çalışmada karşılaşılan zorlukların 
sayısı oldukça fazla olup, altyapı sistemleri için gerekli çözümler 
ise bir başarı olarak görülebilir. Yeraltı çözümleri şu an için oldukça 
az kullanılmaktadır. Fakat kullanım alanları için gerekli potansiyel 
ise olduça yüksektir.

Yerüstü zorlukları – yeraltı çözümleri kongrenin ana teması 
olacaktır. Kongre toplamda 1500 tünelcilik alanındaki uzmanı 
sunumlar, çalışma grupları, seminerler ve arazi ziyaretleri ile bir 
araya getirmektedir. 

WTC-2017 Oturum başlıkları

 Arazi çalışmaları, zemin modellemesi 

 Şehiriçi tünelciliği (planlama, tasarım ve inşaat) 

 Büyüyen şehirlerde stratejik yeraltı kullanımı 

 Hidroelektrik projeleri için yeraltı kullanımı (kaplamasız tünel ve 
şaftlar, su altı kazıları, hava yastığı odaları)

 Mekanize kazı (sert kaya, yumuşak kaya ve zemin) 

 Delme patlatma alanındaki gelişmeler 

 Büyük çaplı yeraltı açıklıkları (planlama, tasarım ve inşaat)

 Su altı tünelleri (yol ve demiryolu uygulamaları için boğaz 
geçişleri, altyapı tünelleri)

 Madencilik uygulamaları için tünel projeleri 

 Yeraltı atık depolama ve yok etme uygulamaları 

 Kaya yapısı destekleme ve sızdırmazlık teknolojilerindeki son 
gelişmeler 

 Bakım ve onarım 

 Karmaşık yeraltı yapılarının iş güvenliği uygulamaları 

 Stabilite çalışmaları, risk analizi ve yönetimi 

 Tünel ve yeraltı yapılarının sismik tasarımı 

 Vaka analizleri – alınan dersler 

Grieg Hall kongreye ve diğer etkinliklerin ev sahipliği yapıyor

Kongre Norveç’in batı kıyısında yer alan Bergen şehrinde meşhur 
Grieg Hall konferans merkezinde düzenlecektir. Genellikle 
Dünya’nın farklı yerlerinden gelen müzisyenlerin performanslarını 
sergilediği bu alan Dünya Tünelcilik Kongresi için oldukça uygun 
bir yerdir.

Fuar katılımcıları şirketlerini ve ürünlerini konferans boyunca 
sergileyebileceği bir alana sahip olacaktır. Grieg Hall ise Bergen 
şehir merkezinde otel ve şehir servisi tesislerinden 10 dakika 
yürüme mesafesinde yer almaktadır. Açık hava sergi alanı Grieg 
Hall bölgesine oldukça yakındır. Kahve molaları ve öğlen yemekleri 
ise sergi alanında düzenlecektir. Bu sayede katılımcılar arasındaki 
etkileşim daha hızlı bir şekilde ilerleyebilecektir. Konferans 
salonu fuar ve bilimsel programların birlikte yürütülmesi için 
oldukça uygundur. 

Düzenlecek etkinlikte ITA AITES genel kurulu, fuar ve çalışma 
grupları yer alacaktır. Bütün öğle yemekleri ile akşam yemeklerinin 
bir kısmı yine bu alanda düzenlecektir. Grieg Hall şehir merkezi 
ve oteller bölgesine yürüme mesafesinde yer almaktadır. 

ITACET eğitim kursu

Eğitim kursu ITACET ile birlikte düzenlenmekte ve kongreden 
önceki Perşembe ve Cuma günleri iki tam gün boyunca yer 
alacaktır. Bu çalışmanın ana fikri ise genç profesyonelleri 
ve öğrencileri dünyanın ileri gelen konuşmacıları ile ilginç 
konuları tartışmaları için bir araya getirmektir. Başlıklar Norveç, 
iskandinvya ve uluslararası profesyonellerin ilgisini çekecektir. 

Eğitim semineri genç tünelcilerin birbirleri ile tanışmaları ve 
profesyonel bağlar kurmaları için oldukça önemli bir uygulamadır. 
Bireylerin birbiri ile tanışması ve yeni bilgilerin öğrenilmesi 
eğitim seminerinin esas amacıdır.

ITA AITES WTC hakkında

Uluslararası Tünelcilik ve Yeraltı Açıklıkları Birliği (ITA) yeraltı 
kullanımı hakkında bilgi ve teknoloji uygulamaları için ileri 
gelen uluslararası bir organizasyondur. ITA tünel ve yeraltı 
kullanımı için planlama, tasarım ve inşaat işlerinin her alanında 
yer almaktadır. 1974 yılında kurulumundan itiberen ITA yeraltı 
kullanımını desteklemiş, planlama, tasarım, inşaat, bakım, onarım 
ve revizyon ile iş güvenliği kısmında yer almıştır. Şu an 70 
üye ülke ve yüzlerce kurumsal ve bireysel üyesi ile birlikte ITA 
çalışmalarına devam etmektedir. 
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Her sene, genel kurul toplantısı ile Dünya Tünelcilik Konferansını 
(WTC) üye ülkeler ile birlikte gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda 
WTC tünel ve yeraltı uygulamaları üzerine bilgi paylaşımı ve 
katılımcıların bir araya geldiği bir etkinlik olarak düzenlenmektedir. 
2017 yılında ise bu kongre Bergen’de Norveç Tünelcilik Derneği 
tarafından düzenlenecektir. 

NFF hakkında

Norveç Tünelcilik Derneği (NFF) madencilik ve kaya teknolojisi 
üzerine uzmanları bir araya getirmek için 1963 yılında kurulmuştur. 
NFF’nin vizyonu kaya mühendisliği ve yeraltı çözümleri için bir 
bilgi merkezi olmaktır.

1100 bireysel ve 90 kurumsal üyeden oluşan bu dernekte 
işverenlerden, yüklenicilere, danışman mühendislerden, ekipman 
tedarikçilerine ve araştırma merkezlerine kadar birçok farklı birim 
yer almaktadır. 

NFF üyeleri dağınık bir meslek yelpazesine ve teknik bilgiye 
sahiptir. Paylaşılan noktalara gelince elde edilen deneyimler 
dahilinde düzenlenen kurslar, konferanslar ve üye toplantılarıdır. 
NFF yeraltı çözümlerinin geliştirilmesini ve kullanımının artmasını 
hedeflemektedir.

NFF, görevlerini gönüllü olarak yürüten farklı komitelerin eşliğinde 
organize edilmektedir ve her bir komite spesifik bir alandan 
sorumludur.

NFF’in öncelikleri Norveç inşaat endüstrisi için aşağıda 
verilmiştir:

 Bireylerin ve çevrenin çalışma alanı içerisinde daha güvenli ve 
kazasız bir alan olması

 Görünürlük ve ilgi

 Deneyimlere bağlı gelişmeler 

Bu amaçlar doğrultusunda NFF komiteleri düzenli ve sistematik bir 
şekilde farklı alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

NFF aktif olarak bu mesleği icra edenleri desteklemekte ve 1974 
yılında Uluslararası Tünelcilik Birliği’nin kurulmasında da rol 
almıştır.

Yeterlik ve deneyim

Yüksek dağlar, uzun fiyordlar ve geniş vadiler. Muhteşem bir 
manzara ve zorlu bir iklim ile bol yağışlı bir hayat Norveç için 
zorlu bir altyapı inşaatı oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın 
en büyük tartışması daha yeşil yol ve demiryolu yapımı olarak 
süregelmiştir. Bunlara rağmen varolan silüet korunmakta ve birçok 
hidroelektrik projesi endüstrileşen Norveç’in 20. Yüzyıl ikinci 
yarısındaki çalışmalarını meydana getirmektedir. 

Gelişen endüstrideki doğal ve kültürel yaklaşımlar

Topoğrafyanın zorlukları ile Norveçli tünelciler proje yönetimi 
konusunda lider ve özel çözümler üreten bireyler olmuşlardır. 
Norveçli tünel mühendisleri sürekli olarak yeni yöntemler üzerine 
çalışmakta, çalışma prosedürlerini geliştirmekte, yeni makina 
ve ekipmanlar üzerine yoğunlaşmakta ve ulusal ve uluslararası 
arenada tünel teknolojileri üzerine tartışmalarını sürdürmektedir. 

Akıllıca alınan kararlar, maceracı ruh ile birlikte çok başarılı 
projelere imza atılmış ve yeni metotlar ortaya çıkartılmıştır. Yol ve 
demiryolu tünelciliği Norveç’i kendi içinde bağlamakta olup, inşaat 
endüstrisinin en ileri kollarından biridir. 

Norveç tünelcilik teknolojisi

Uluslararası sektörde Norveç yeraltını farklı amaçlar için doğru 
olarak kullanan bir ülke olarak tanınmaktadır. Norveç tünelcilik 
teknolojisi kaya araştırmalarını insan, makina ve teknolojiyi 
bir araya getirecek endüstrileşmiş bir çalışma olarak ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmaların merkezinde ise tünel aynasında 
gerçekleştirilen araştırmalar ve jeoloji mühendislerinin kaya 
kalitesi tahmini ile destek önerileri yer almaktadır.

Delme ve patlatma tünelciliği Norveç’te 20. Yüzyılda 
gerçekleştirilen hidroelektrik projelerinin ana kaynağıdır. 
Deneyimli tünelciler tünel aynasında mühendislik jeolojisi 
danışmanlarının eşliğinde nasıl bir destek sistemi kullanacağını 
çok iyi bir şekilde deneyimlemiştir. Bilgisayar destekli delik açma 
makinaları dijital boyutta kazı çalışmalarını gerçekleştirmekte ve 
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elde edilen sondaj verileri analiz edilerek ilerleme sağlanmaktadır. 
Jeolojik haritalar, sızıntı miktarları, gözeneklilik ve kaya kalitesi 
ön enjeksiyon işlemlerinin gerekip gerekmediği kararını verme 
aşamasında yer almaktadır.  

Fazla miktarda yer alan hidroelektrik santral projeleri ile TBM’ler 
üzerine yoğunlaşılmış ve uluslararası üreticiler Norveç aşındırıcı 
ve sert kaya jeolojisi için uygun makinalar üretmeye zorlanmıştır. 
260 km uzunluğundaki hidroelektrik tünelcilik çalışmaları ise TBM 
ile gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde TBM’ler 
birçok demiryolu ve hidroelektrik projelerinde kullanılacaktır.

Efektif yönetim mekanizması ile yönetimden işçilere kadar kısa 
sürede karar vermeyi gerektiren sistem Norveç tünelciliğinin tipik 
bir örneğini ortaya koymaktadır. Bu yöntem ise takım oyunu ile, 
deneyimlerini paylaşarak, organizasyonların proje yaklaşımları 
ile meydana gelmektedir. Mühendisler ise arazide alınacak 
kararlarda ofisten çok tünel aynasında yer almaktadır.

Stad Gemi Tüneli - Dünya’nın ilk gemi tüneli 2018 yılında 
başlayacaktır. 1620 m2 kesitine ve 1.7 km uzunluğuna sahip 
bu tünel zorlu olan kıyı şeridi geçişinde gemilere güven 
sağlayacaktır. 

Solbakk Tüneli – Ryfast bağlantısının bir parçası olan bu çalışma 
2018 yılında tamamlandığında 14.3 km uzunluğu ile dünyanın en 
uzun su altı yol tüneli olacaktır.

Helgeland Tüneli Dünya’nın en derin yol tüneli olma özelliğine 
sahip olan bu çalışma şu an varolan herhangi bir tünelden 100 
metre daha derine inmeyi planlamaktadır.

Follo çift tüp demiryolu tüneli 2021 yılında tamamlandığında 
Norveç’in en uzun demiryolu tüneli olacaktır. 20 km’den fazla 
tünelcilik faaliyeti TBM’ler ile gerçekleştirilmektedir.

Rogfast yol bağlantısı 2023 yılında trafiğe açılması planlanan bu 
tünel 27 km uzunluğu ve 390 metre derinliği ile oldukça başarılı 
bir çalışma olacaktır.

Norveç’i bağlayan tüneller

arasındaki 182 tünel ile bağlantısı yapılan bu uygulama ilk demiryolu 
uygulamalarından biridir. İnşaat çalışmalarının bütçesi ise o zamanki 
yıllık ulusal bütçeye eşitttir. 

Bugün Norveç 1000 km’nin üzerinde 1800’den fazla yol ve demiryolu 
tüneline sahiptir. Dünya’nın en uzun karayolu tüneli olan Lærdal 
tüneli 24.5 km uzunluğunda olup, yaklaşık 20 dakika seyahat 
süresine sahiptir. Kazaların önlenmesi en önemli önceliklerden biri 
olup, tünelcilik faaliyetleri rahat aydınlatma, sürüş rahatlığı ve iyi 
bir havalandırma içermektedir. Bu proje şu an Birleşik devletlerin 
yayınladığı Dünya’nın en başarılı tünelleri arasında yer almaktadır. 
Romeriksporten tüneli Norveç’in en uzun demiryolu tüneli olup, 13.3 
km uzunluğu ve çift tüp tasarımı ile 1999 yılından itibaren Oslo 
uluslararası havalimanı Gardermoen ile şehir merkezi arasında servis 
yapmaktadır.

Kazı işlemlerinden sunucu depolama birimine

Kaya mühendisliği Norveç endüstrisinde önemli bir rol oynamakta 
ve bu rol her geçen gün artmaktadır. Yakıt çağından teknoloji çağına 
uzanan bu serüven 17. Yüzyıldaki madencilik çalışmalarına kadar 
uzanmaktadır. Uzun yıllar boyunca madencilik Norveç ekonomisinin bel 
kemiği olmuştur. Madencilik faaliyetlerinde karmaşık geometrilerde ve 
büyük çaplı kazılarda kazanılan yenetenekler ve deneyimler bugünkü 
yürütülen hidroelektrik santrallerinin temellerini oluşturmaktadır. 
Sonuç olarak hedeflenen nihai amaç ana endüstrilerin gelişimi için 
düşük maliyetli elektrik sağlamaktır. Hidroelektrik santrallerinde 
gerçekleştirilen geniş çaplı kazılar ise güç merkezi tesislerine ev 
sahipliği yapmak içindir. Şu an 6000 km uzunluğundaki 200 adet 
hidroelektrik güç merkezi yer altında hizmet vermektedir. Soğuk 
savaş dönemi Norveç bireylerin barınabilmesi için bir çok yeraltı 
sığınağı inşa etmiştir. Bunların büyük bir kısmı ise birden fazla 
amaç için tasarlanmıştır (spor merkezleri, araç park yerleri vd.). 
Diğer yeraltı açıklıkları ise savunma güçleri ve sivil çalışmalar 
için tasarlanmıştır. Yeraltı tesislerinden en kritik olanlarından biri 
Rennesøy tesisidir. Burada Norveç’in büyük firmalarına önemli bilgiler 
saklayan enerji data merkezleri yer almaktadır. Dağlık bir ülke 
olmasının yanı sıra Norveç aynı zamanda yakıt üretimi ve tedarikçisi 
olarak da bilinmektedir. Bu tarz ürünlerin güvenli depolanması 
zorunludur ve birkaç düzenleme ile yeraltı açıklıklarında güvenlice 
depolanmaktadır. Birçok teknik olarak ileri tesis bu çalışmalar 
boyunca faal duruma getirilmiştir (basınçlı ve soğutmalı). Tünelcilik 
endüstrisi Norveç’in yakıt üretimi çalışmalarını Mongstad, Sture, 
Kårstø, ve Aukra endüstriyel bölgelerinde gerçekleştirdiği projeler 
ile desteklemektedir. 

Norveç’te yer alan tünelcilik faaliyetleri

Her sene Norveç’te onlarca km tünelcilik faaliyeti gerçekleştiriliyor. 
Yüksek derecede trafiğe maruz kalanları ise günde 100000 araca 
kadar ulaşmaktadırlar. Deniz rotaları ise Norveç tünelciliğinin 
binlerce yıllık standart ulaşımı olarak yer almıştır. İlk karayolu 
tüneli 1884 yılında inşa edilmiştir. Frejus, St. gothard ve Arlberg 
tünelleri uluslararası tünelcilik faaliyetlerinin başlangıç noktası 
olmuştur. Norveç için ana dönüm noktası ise 1909 yılındaki 
Bergen demiryolu inşaatı olmuştur. Doğu ile Batı norveç 
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Geleneksel olarak Norveç tünel ve yeraltı açıklık işlemleri ile 
oldukça yoğundur. Bu sene de durum pek farklı gözükmemekte 
ve önümüzdeki yıllarda ise yeni projelerin yürütülmesi 
planlanmaktadır.

Norveç Tünelcilik Derneği her sene yeraltı projelerinden elde 
edile pasa değerleri hesaplanmaktadır. Geçen sene bu değer 
teorik olarak 7.3 milyon metreküp olarak hesaplanmış olup, 
toplamda 100 km uzunluğa denk gelmektedir.

Şu an mevcut olan en büyük proje Follo hattı çalışmasıdır. Bu 
projede 9.96 m çapında 4 adet TBM toplamda 36 km demiryolu 
tüneli kazısı gerçekleştirmektedir.

Stavanger çevresinde gerçekleştirilen Ryfast tüneli ise toplamda 
50 km demiryolu tüneli içermekte ve 2019 yılında bitirilmesi 
planlanmktadır. Bu projenin büyük bir kısmı deniz altında olup, 
291 metre derinlikte gerçekleştirilmektedir.

Bergen çevresinde gerçekleştirilen E39 Svegatjønn – Rådal 
projesinde ise çalışmalar devam etmekte ve 28 km otoyol tüneli 
açılması planlanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen üç proje de WTC 2017 tur programında yer 
almaktadır.

Rogfast denizaltı otoyol tüneli projesi ise önümüzdeki sene 
başlayacak olup, deniz seviyesinin 390 metre altında 2*27 km 
tünelcilik faaliyeti gerçekleştirilecektir. 

Yakın gelecekte ise, 2024 yılında tamamlanması planlanan 23 km 
uzunluğundaki Ringeriksbanen demiryolu projesi başlayacaktır.

Nihai planlama aşamasında ise 4-5 büyük otoyol projesi yer 
almaktadır. Bunların her biri yaklaşık 0.5-1 milyar euro toplam 
bütçeye sahiptir.

Kongre katılımcıları için şehir turu programları

12 Haziran 2017 Pazartesi Bergen Hansa Bölgesi Tarihi  
Yürüyüş Turu

bölgesindeki eski binaları içeren alanı da içerecektir. Ayrıca tur 
içerisinde Hanseatic müzesine giriş ücreti de dahildir, burada 
ziyaretçiler orta çağdan kalma Alman Hansa balık tüccarlarının 
hayatlarını ve çalışmalarını inceleme imkanı bulacaktır. İkinci 
ziyaret ise Schøtstuene isimli müzenin biraz yakınında bulunan 
yere yapılacaktır. 

Burası Hansalı tüccarların toplandığı, birlikte yemek yediği ve 
toplantılarını yaptıkları yer olarak gösterilmektedir. Ardından, 
öğlen yemeği ise Bryggen Tracteursted isimli restaurantta 
gerçekleştirilecektir. Öğle yemeğine kahve ve su dahil olup, 
diğer içecekler ekstra olarak ücretlendirilecektir. 

Öğle yemeğinin ardından, Grieg Hall kongre merkezinin yanında 
bulunan KODE sanat müzesine isteyenlerin katılacağı bir 
ziyaret düzenlenecektir. 

KODE geçici sergilere ev sahipliği yapmakta ve Edvard Munch, J.C. 
Dahl ve Nikolai Astrup gibi isimlerin çalışmalarını içermektedir. 
Rasmus meyer koleksiyonu ve gümüş hazine KODE içerisinde 
bulunan en önemli koleksiyonlardır. (Bu kısımın giriş ücreti tur 
ücretine dahil olmayıp, katılmak isteyenler 100 norveç kronu 
ödeyip katılımı gerçekleştirebilirler).

 Süre: 3 saat

 Maksimum katılım sayısı 15 kişi

 Kişi başı ücret 650 Norveç Kronu

13 Haziran 2017 Salı günü – Troldhaugen Edvard Grieg’in evi

Tur saat 10:00’da kongre merkezinden başlamaktadır. 
Ziyaretçiler yerel ingilizce konuşan bir rehber eşliğinde kongre 
merkezinden geziye başlayacaktır. Gezi Bergen’de başlayıp 
Troldhaugen bölgesinden kadar devam edecektir. Troldhaugen 
(Trollerin tepesi) 1885 yılında inşa edilmiş olup, Norveç’in en 
ünlü bestecisi olan Edvard Grieg’in evini de sınırları içerisine 
almaktadır. 

Kendisi burada 22 yıl yaşamıştır ve en ünlü bestelerini 
Nordås gölü kıyısında yer alan kulübesinin bahçesinde 
gerçekleştirmiştir. 

Troldsalen’da gerçekleştirilecek olan özel konserden önce 
evin içerisinde rehber anlatımlı kısa süreli bir ziyaret 
gerçekleştirilecektir. 

Ziyaretten sonra Bellevue isimli restoranda öğle yemeğine 
gidilecektir. Burada ayrıca Bergen şehrin kuşbakışı görünümü 
de incelenebilir. Öğle yemeğine kahve ve su dahil olup, diğer 
içecekler ekstra olarak ücretlendirilecektir. 

 Süre: 4 saat

 Katılım 40 kişi ile sınırlıdır

 Kişi başı ücret 900 norveç kronu olarak belirlenmiştir.

14 Haziran 2017 Çarşamba Eski Bergen açık hava müzesi

 Tur saat 10:00’da kongre merkezinden başlamaktadır. Bu tur 
yerel ve özel bir rehber ile birlikte 3 saat süresince Bergen 
şehrinde panaromik geziyi içerecektir. Tur şehir merkezinin ana 
görülmesi gereken yerleri içermektedir. Ardından gezi ‘Gamle 
Bergen’ açık hava müzesine doğru devam edecektir. 

Bergen şehri Eski Bergen müzesindeki ahşap evleri ile 

Tur saat 10:00’da Grieg hall kongre merkezinden başlayacaktır. 

Turun içerisinde şehrin eşsiz mimarisi katılımcılara anlatılacaktır. 

Tur aynı zamanda UNESCO’nun koruması altında Bryggen 
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bilinmektedir. Açık hava müzesinde bunlardan bir grup yer 
almaktadır. Bunların bir kısmı orjinal yerlerinde mevcut olmakta, 

fakat bazıları ise Bergen’in farklı yerlerinden toplanmışlardır. 
Burada bu evler 100-200 yıl önce olduğu gibi yeniden inşa 
edilmiş ve sokakta yerlerini almışlardır. Evler dikkatlice restore 
edilmiş ve Bergen mimari geleneklerine uygun bir şekilde 
tasarlanmışlardır. İç mimarileri ise geçmişten gelen geleneklere 
uygun olarak tasarlanmışlardır. Ziyaretçiler o günkü yaşam 
şartlarını görecek ve Bergen şehrinin tarihini tanıyacaktır.

Grieg hall kongre merkezine dönmeden önce Old 
Bergen Tracteursted restorantında öğle yemeği servisi 
gerçekleştirilecektir. 

 Süre: 3 saat

 Katılım 30 kişi ile sınırlıdır

 Kişi başı ücret 750 norveç kronu olarak belirlenmiştir.

 “TüNElCiliK DERNEği 
65 NO’lU  
Stantta 

YER AlIYOR”
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E lon Musk bir sorunun kendi kendine çözülmesini oturup bekleyecek 
biri değil. Aralık ayında trafikte sıkışık kaldıktan sonra, milyarderin 
aklına Los Angeles’da tıkanıklığı azaltmak amacıyla şehrin altına 

dev bir tünel açma fikri geliyor. “Trafik beni çılgına çeviriyor. Tünel açma 
makinesi yapıp, kazmaya başlayacağım” diye bir tweet atmıştı. Ve çok 
ciddiydi.
Musk, tünel açma makinasına benzetilen bir aletin fotoğrafını tweeter 
hesabına paylaştı ve çoğu insan makinanın bunu yapabileceğini 
düşünüyor. Makinayı test etmek için Hawthorne Merkezi yakınlarındaki 
şirketi SpaceX denemelere başladı. 

Musk’un büyük bir makina ile tünel açıp trafikten kurtulma planı tam 
gaz devam ediyordu. TBM’in arkasındaki kazı sırasında ortaya çıkan 
pasayı taşıyacak olan konveyör bantı fotoğrafta görmemek imkânsızdı. 
Musk hala fotoğrafını paylaştığı makinanın kendisinin olup olmadığını 
ya da amacının ne olduğunu açıklamadı. 

Fotoğrafı ‘Minecraft’ etiketiyle paylaşan Musk, oyuncuların kaynaklar 
için tünel ağları kazdıkları ünlü bilgisayar oyununa sadece gönderme 
yapmış olabilir. 

Musk en başta SpaceX binasındaki ofisine rahat gitmek için tünel açmak 
istediğini açıkladığında, bunu sadece trafikte saatlerini kaybetmiş birinin 
çaresizliğini dile getirmesi olarak da yorumlamak mümkün. Ama son 
tweeti bu oldu: “Bunu gerçekten yapacağım.”

Musk hala fotoğrafını paylaştığı makinanın kendisinin olup olmadığını 
ya da amacının ne olduğunu açıklamadı. Girişimcinin geçmişinde ise 
farklı fikirlere can vermişliği var.

Musk ulaşımla ilgili iki şirket kurdu. Biri elektrikli araçlar için Tesla, 
diğeri ise uzaya gitmek için SpaceX. Hyperloop’un geliştirilmesinde de 
katkıda bulundu. Uzak yerler arasında insanların saatte 1200 km hızlara 
vararak ulaştırılması için desteğini verdi. Görünen o ki, Musk’ın işi çoktan 
başladı.

Kazı Şirketi

Elon Musk trafikte sıkışıp kalmışken en yeni teknolojisini geliştirmeye 

Elon Musk Trafik sıkışıklığına karşı GElişTirdiği 
YEralTı ÇözüMünün ilk foToğrafını PaYlaşTı

başlamış olabilir. “Trafik beni çılgına çeviriyor. Tünel açma makinası 
yapıp, kazıya başlayacağım” diye Aralık ayında tweet atmıştı. “Adı da 
Kazı Şirketi olmalı.” diye de eklemişti. Daha fazla açıklama yapamadan  
‘Minecraft’ yazarak paylaştı. Şirket için hemen bir slogan bile önerdi: 
“Kazıyoruz, işimiz bu.”

Bu fikir size şaka gibi gelebilir ama Musk en son olarak “Bunu gerçekten 
yapacağım.” diye tweet attı.

Şu ana kadar bildiklerimiz

 17 Aralık 2016 – Los Angeles trafiğiyle başa çıkabilmek için Musk 
tünel açma amacıyla şirket kurma fikrine ulaştı.

 25 Ocak 2017 – Musk, ‘Tünel projesi çok heyecanlı gidiyor. Yaklaşık bir 
ay içerisinde çalışmalara başlamayı planlıyoruz’ diye tweet attı. Nereyi 
kazmayı düşündüğünü soran bir tweete ise, ‘SpaceX’deki masamın 
karşısından başlayacağım. Crenshaw ve 105. yolun ardından sonra Los 
Angeles Havalimanı sadece 5 dakika’ diyerek cevap verdi.

 30 Ocak 2017 – Hawthorne, Los Angeles’taki SpaceX merkezinde kazı 
işlemleri başladı. Elde edilen bilgilere göre 9 metre genişliğinde, 15 
metre uzunluğunda 4,5 metre derinliğinde bir kazı söz konusu.

 4 Şubat 2017 – ‘Minecraft’ başlığıyla tünel açma makinasına benzeyen 
bir fotoğraf paylaştı.

Elon Musk isn’t the type of man who waits around 
for a problem to fix itself. After being stuck in heavy 
traffic in December, the billionaire came up with a 
plan to create a giant tunnel under Los Angeles to 
ease congestion. ‘Traffic is driving me nuts. Am going 
to build a tunnel boring machine and just start 
digging...’, he tweeted. And he wasn’t joking. 

Elon Musk REvEals FiRst iMagE 
oF His undERgRound solution to 
CongEstion
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Hawthorne, Los Angeles’taki SpaceX merkezinde deneme amaçlı kazı 
işlemlerinin başladığı bildirildi. Elde edilen bilgilere göre 9 metre 
genişliğinde, 15 metre uzunluğunda 4,5 metre derinliğinde bir kazı söz 
konusu. Özel mülkte kazı yapıldığından, kanunen herhangi bir sorun yok. 
Ama şirketin arazisinin dışına çıkacak şekilde kazı yapmak için izinler, 
kâğıt işleri ve şehir konseyinin onayı gerekiyor.

SpaceX’de yapılan Hyperloop tasarım yarışmasında, “Tünel açma hızını 
tahminen yüzde 500 ile 1.000 arasında nasıl artırabileceğimizi anlamaya 
çalışıyoruz” yorumunda bulunmuştu. “Şunu açıkça belirtmeliyim ki, ne 
yaptığımız konusunda fikrimiz yok”. Aralık tweetlerinde yeni şirketinin 
sloganını da paylaşmayı ihmal etmedi : “Kazıyoruz, işimiz bu.”

Musk, Aralık ayında başlattığı tweeter mesajlarıyla, tünel ağı kurarak 
Los Angeles’in trafik sorununu çözmeye kendini adadı. Wired’a Twitter 
üzerinden attığı mesajda, ‘Tünelin 10, 20, 30 veya daha fazla katman 
derinlikte olan tünelleri düşünün. Makul ölçülerdeki her şehrin trafik 
sıkıntısını çözecek model 3 boyutlu olmalı.’ Pazar günü ise, ‘Yüksek 
binaları düşünün, hepsi 3 boyutlu ve birileri binaya girmek isterken, 
başkaları da aynı binadan çıkmak istiyor.’ ‘2 boyutlu bir yol sisteminde, 
bunu başarmak olanaksız. Dolayısıyla yukarı ya da aşağı doğru 3 boyutlu 
ilerlemek durumundayız. Benim tercihim aşağıdan yana.’

Eğer şehrin altından ilerleyen bir tünel açmak istiyorsa, Musk’ı zorlu 
bir süreç bekliyor. Şehrin altını kazmak çok uzun vakit alır. Çünkü 
yeraltındaki kayaçların haritasını çıkarmak oldukça zordur. Wired’a 
verdiği röportajda California Üniversite’sinde şehir planlama üzerine 

çalışan Michael Manville, ‘Yakın tarihteki tecrübelerin bize söylediği, 
yerin altında ne olduğunu bilmediğimiz için ABD’de yapılan kazılarda 
farklı çevre kanunlarının işinize karşı çıkmasının olasılıklar dâhilindedir.’ 
Sözlerini dile getirdi. 

Tünelcilik teknolojisinin gelişmesiyle kazı işleri de geçtiğimiz yıllarda 
daha ucuz hale geldi. Dünya’nın en büyük tünel açma makinası üreticisi 
olan Herrenknacht AG, 15 yıl önce sadece yılda 20 proje için makina 
sağlayabilirken, günümüzde bu sayı 100 civarında. Her makinanın 
yaklaşık 50 milyon dolara mal olduğu özel Alman şirketinin konuşmacısı 
Achim Kühn, ‘Sürekli azalan bütçe ve zamanlara ayak uydurabilmek 
adına endüstri kendini zorlayarak yeni kazı teknikleri geliştirdi.’ Sözlerini 
dile getirdi. Birçok kazı teknolojisi ay ya da Mars üzerinde kazı yapıp, 
hammadde çıkarabilmek amacıyla tasarlanıyor. Zaptec isimli firma 
örnek olarak ay, asteroit ve Mars üzerinde kazı yapmayı daha uygun hale 
getirebilmek için yeni bir plazma kazı teknolojisi geliştirdi.

Ünlü Minecraft oyununa gönderme yaparak bir fotoğraf paylaştı

 En başta Aralık ayında trafikte takılı kalınca planlarını duyurmuştu

 ‘Tünel açma makinesi yapıp, kazmaya başlayacağım’ diye tweet 
atmıştı

 Musk geçen hafta California’daki SpaceX merkezinde derin kazı 
çalışmalarına başladı

 Gelen haberlere göre test kazısı 9 metre genişliğinde, 15 metre 
uzunluğunda, 4,5 metre derinliğe sahiptir. 

Kaynak: www.dailymail.co.uk
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Batı tarafından soğuk savaş döneminde 
yürütülen en cesaretli proje Alman şehri 
Berlin’i Sovyet işgali altında iken casus 

işlerinde kullanılmak üzere yapılan bir tünel 
olarak gösterilebilir. 
1950’li yıllarda proje garip olarak gözükebilir 
fakat Sovyetler radyo dalgalarından telefon 
konuşmalarına geçtikleri için olayların 
anlaşılması için fiziksel bir bağlantı 
gerekmekteydi bu da Amerika ve İngiltere için 
durumu açıklıyordu. 

İngiliz MI6 ve CIA için zorlu olan iki yıl başlamış 
bulunmaktaydı, ajanlar yeraltına gönderilecek 
ve CIA raporuna göre çift taraflı ajan olarak 
çalışacaklardı. 

CIA tarafından yürütülen Altın isimli operasyon 
ile İngilizler tarafından yürütülen stopwatch 
isimli operasyon ile birlikte yürütülen gümüş 
çalışması Viyana’daki Sovyet hatlarının 
dinlenmesini sağlamıştır. 

Fakat Berlin’de yürütülecek çalışma daha ciddi 
bir plan ve altyapı gerektirmekteydi. 

1951 yılında kod adı G olan bir CIA mühendisi 
üst yönetime olası bir yeni proje sundu. 

Akıllara gelen ilk soru ise gizlice bir tünel açılıp 
açılmayacağı olarak tartışılmaktaydı. G daha 
sonra yazdığı bir dökümanda 1951 yılında 
tünel üzerinde danışmanlık çalışmalarını 
bildirdi. 

‘Benim buna cevabım ise herhangi bir yere 
tünel açılabilir, fakat tünelin gizli yapılacağı 
düşünülürse büyüklüğüne bağlı olarak daha 
fazla zaman ve vakit gerektirecektir. 

G’nin daha önceki tek tecrübesi New York 
yukarı körfezinde 1948 yılında yapılan 
Brooklyn Battery tüneli olarak gösterilebilir. 

Bunlara ragmen, G çalışmalarına başladı 
fakat çözmesi gereken çok büyük bir problem 
meydana geldi. Berlin şehrinde 20 Amerikan 
oturma odasını dolduracak boyutta 3100 
tonluk pasayı nasıl kimse görmeden ortadan 
kaldıracaktı. 

Daha kötüsü çıkarılan pasa, yetkililerin 
korkuları yüzünden kazı alanından 
uzaklaştırılamadı. 

G bu probleme çözüm olarak çıkan pasayı 
yakında bulunan zemin katın yavaşça 
doldurulabileceği tercihen depo gibi bir yere 
almaya başladı. 

Bunların yanında tabiki düşülmesi gereken 
başka problemlerde mevcuttu, tünelin çelik 
tahkimat sistemi yukarıda caddelerde gezen 
60 tonluk Sovyet tanklarına dayanmalıydı. 

Mimarlara sağlanan bölge üzerindeki 
gizli uçuşlar sayesinde kazının nereden 
başlayacağı ve konveyör sisteminin sarsıntı 
ve gürültüsünü engellemek için nasıl 
yerleştirileceği ise ayrıca tartışılmıştır. 

CIA VE MI6 BERLİN’DE 500 METRELİK TÜNELİ 
NASIL AÇTILAR

Gerekli malzemeler dikkat çekmemek için 
korumasız yolcu trenleri ile taşınmışlardır. 

Ekip Berlin’in Altglienecke olarak bilinen 
Amerikan bölgesinin güneybatısında bir 
depo inşa etti ve buradan Sovyet bölgesine 
doğru kazı çalışmalarına başlayıp, üç telekom 
hattının bulunduğu alanı ele geçirebilecekti. 

Üç yıllık hazırlık çalışmasından sonra ekip 
artık hazırdı, plan mükemmel bir şekilde 
hazırlanmış ve Sovyetler’in plan hakkında 
bir fikri yoktu. 

Fakat, MI6 ve CIA’den bağımsız çoktan 
olaylardan haberdarlardı. 

Ekip kazı çalışmalarına 1954 yılında 
yavaşça, fakat sürekli bir şekilde başladı. 
Çalışmalar esnasında kanalizasyon drenajı 
için kullanılan bir alan ile karşılaşıldığı için 
anlaşılabilir bir gecikme meydana gelmiştir. 

Ardından, kayıt makinalarının kabloları 
deponun zemin katından tünelin sonuna 
döşenmiştir. 

En son olarak, zemin ile çelik yapı arasına 
yüksek basınçlı enjeksiyon uygulaması 
yapılmış ve bu sayede yer seviyesinin fark 
edilebilecek şekilde çökmesi önlenmiştir.

Kış aylarının gelmesi ile başka problemler 
ortaya çıkmaya başladı. Tünellerden çıkan 
sıcak hava yer seviyesinin nemlenmesine ve 
kış havası ile yolların donmasını sağlamıştır.

It was one of the most 
audacious projects attempted 
by the West during the Cold 
War: a vast underground 
tunnel beneath the divided 
German city of Berlin that 
could be used to spy on the 
occupying Soviets. The 1950s 
project might had seemed 
absurd, but for the US and 
Britain it was essential - the 
Soviets had switched from 
radio broadcasts to telephone 
calls, which required a physical 
connection to overhear.

How tHe CIA And MI6 
BuIlt A 1,500-foot 
tunnel under BerlIn
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Tüneli uygun sıcaklıkta tutmak, yer 
seviyesinin ıslanmasını önlemek ve körfezde 
şüphe uyandırmamak için acil havalandırma 
sistemi kurulmuştur.

Kablolara erişmek bir yıl gibi bir süre 
sürmüştür ve ardından yorucu işler 
başlamıştır. 

İngiliz tünelciler ise kablolara erişmek 
için yukarı eğimli olarak çalışmak zorunda 
kalmıştır, karşılaştıkları zemin yapısına 
panjur tarzında bir kalkan yapan tünelciler 
oldukça zorlu bir aşamadan geçmişlerdir. 

Kazı işlemleri devam ederken bu uygulama 
ile aynadaki zemin stabil bir şekilde 
durabilecekti.

G konu hakkındaki fikrini şu şekilde dile 
getirdi. “Tünelciler aynı anda yaklaşık olarak 
bir parmak boyutunda kazı yapabiliyorlardı, 
bu da oldukça zorlu, sabır isteyen ve yetenek 
gerektiren bir çalışma olmuştur”.

Nihayet Mayıs 1955 ayında hatta ilk kaçak 
kabloyu yerleştirmeyi başardılar ve İngiliz 

Bir yıllık süre içinde ekip 50000 makara teyp, 
443000 tamamı analiz edilmiş konuşma, 
40000 saat telefon konuşması, 6000000 
saatlik tele trafik ve toplamda 1750 istihbarat 
raporu elde etmiştir. 

Fakat, Sovyet birliklerinin de onları 
dinlediklerinden haberleri yoktu.

MI6 çalışanı olan George Blake daha kazı 
çalışmaları başlamadan önce Sovyetleri bu 
konu hakkında uyarmıştı.

Blake’in yaptığı bu casusluğu ortaya 
çıkartmamak için Sovyetler operasyona 
ilgisiz davrandırlar.

21 Nisan 1956 tarihinde Blake kendisini 
temize çıkaracak bir terfi aldı ve Sovyetler 
ile Doğu Almanya askerleri tünelin doğu 
kısmından giriş yaptılar. 

Sovyetler, ispiyonajı uluslararası hukukun 
ihlali ve bir bir ganster davranışı olarak 
tanımlamışlardır, fakat CIA ise becerikli bir 
operasyonun kendilerine zarardan çok fayda 
sağladığını belirtmişlerdir.

Blake görevine 1961 yılına kadar devam etti 
karşı tarafa kaçanlar ise onu çift taraflı ajan 
olarak adlandırdı. 

Yakalandıktan sonra bütün yaptıkları hakkında 
itirafta bulundu ve 42 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı, ardından İngiliz mahkemesi 
tarafından en uzun cezaya çarptırıldı fakat 
1966 yılında kaçmayı başardı ve Rusya’ya 
yerleşti. 

Kendisi şu an hala Rusya’da devlet 
tarafından sağlanan bir yerde yaşamakta ve 
94 yaşındadır.

2007 yılında 85. doğum gününde Vladimir 
Putin tarafından arkadaşlık bağı nişanı 
kendisine takdim edildi. 

uzmanlar kablolardan aldıkları ses verilerini 
kayıt etmeye başladı. Kayıdı yapılan veriler 
ise analiz için Londra ve Washington’a 
gönderildi. Tünelin nihai uzunluğu ise 
yaklaşık 450 metredir.
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Zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahip 
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 
Titus Tüneli ile Beşikli Mağara’nın doğal 

yapısı ve ilginç hikayesiyle turizmde adından 
daha çok söz ettirmesi için başlatılan projeyle 
bölgeye gelen turist sayısı artırılmak isteniyor.
Roma İmparatoru Vespesian tarafından 
milattan sonra 1. yüzyılda sel sularının limanı 
doldurmasını engellemek amacıyla bin tutsağa 
yaptırılan 1.380 metre uzunluğundaki Titus 
Tüneli’nin 130 metresi dağın oyulmasıyla inşa 
edildi.

Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde 6 metre 
genişliğinde olan ve kimi noktalarının üstü 

açık olan tünel, yapılış hikayesi ve mimarisiyle 
dikkati çekiyor.

Eşsiz bir manzara sunuyor

Titus Tüneli ile aynı bölgede yer alan kayalık 
yamaçlara oyularak yapılan Roma dönemine ait 
kral ailesinin yanı sıra halka ait mezarların da 
bulunduğu Beşikli Mağara da Samandağ’daki 
turistik alanlar arasında öne çıkıyor.

Samandağ sahilinden yaklaşık 10 dakika 
yürüyerek ulaşılan Titus Tüneli ve Beşikli 
Mağara, Samandağ Kaymakamlığı, Doğu Akdeniz 
Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Samandağ 
Belediyesi’nin desteğiyle 350 bin lira bütçeli 

Roma Tüneli ve mağaRası TuRizmin 
Gözdesi olacak

“Antik Kent Seleucia Pierra’da Doğa Yürüyüşü” 
projesi kapsamında daha çok sayıda yerli ve 
yabancı turistlere ev sahipliği yapmayı bekliyor.

Proje kapsamında doğal yapıya uygun olarak 
yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolu, 
14 kilometre uzunluğundaki sahili gören seyir 
teraslarıyla tünele ve mağaraya gelenler, hem 
temiz bir havada yürüyüş yapma imkanı buluyor 
hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Yöresel ürünler yol üzerinde

Yol üzerinde yöre halkına katkı için oluşturulan 
küçük satış reyonları da yerli ve yabancı 
misafirlere yöresel olarak yapılan turunç, incir 

Titus Tunnel and Besikli Cave are in Samandag, Hatay which is also home to a rich history and cultural 
heritage. With the help of new project the aim is to attract more tourists to the region. To prevent flood 
waters to reach harbor, Rome Emperor Vespesian ordered thousand slaves to build a 1380 meters long tunnel, 
130 meters have to be excavated in to the mountain in the first century AD.

ROMA TUNNEL AND CAVE WILL HAVE TOURIST ATTRACTION
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reçeli, defne sabunu gibi ürünleri de alma şansı 
sunuyor.

Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik yaptığı 
açıklamada, ilçenin doğal ve tarihi güzellikleri 
bünyesinde barındırdığını söyledi.

1 Kilometrelik yol çalışması yapıldı

İlçede yer alan ve en önemli tarihi yapılardan 
olan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara’nın turizmden 
daha fazla pay alabilmesi ve buraya daha fazla 
turist çekmek amacıyla proje yaptıklarını ifade 
eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Proje kapsamında DOĞAKA ve Samandağ 
Belediyesinin de desteğiyle yaklaşık bin metre 
uzunluğunda yol çalışması gerçekleştirdik. Daha 
önce beton yol vardı ve doğal yapıya uygun 
değildi. Yaptığımız çalışmayla doğal yapısına 
uygun taşlar döşedik. Bu kapsamda hem dağdan 
gelen sel sularının limanı kapatmasını önlemek 
amacıyla yapılan Titus Tüneli’nde hem de Roma 
dönemine ait mezarların bulunduğu Beşikli 
Mağara’ya giden yolda çalışma gerçekleştirdik. 
Alana 18 farklı noktaya yönlendirme tabelaları 
koyduk. Proje kapsamında doğal yapıya 
uygun olan ve Türkiye’nin en uzun sahili olan 
Samandağ’ı gören 2 seyir terası oluşturduk. 
Titus Tüneli Romalılar döneminde yapılmış çok 
önemli bir eser. Tünelin amacı, buradaki limanı 
sel sularından korumak. O tünel sayesinde liman 
500 sene daha ayakta kalmış. Tünele yılda 80 ile 

100 bin arasında turist geliyor ama burası çok 
daha fazla turist çekebilecek özellikte bir yer.”

‘’Harç kullanılmadan yapılmış bir köprü’’

Tünelin girişinde yer alan Romalılar döneminde 
yapılan araziler arasında bağlantıyı sağlayan 
köprünün bile çok önemli olduğunu vurgulayan 
Çelik, bu köprünün hiç harç kullanılmadan 
yapılmış olduğunu ve 21 taşın bulunduğunu, 
ortadaki 11’inci taşın kilit olduğunu 8,5 ton 
taşıyabilecek kapasitede olduğunu anlattı.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir de 
ilçelerinin doğal güzellikleri, tarihi mekanları 

ve farklı turizm seçenekleriyle birçok alternatifi 
bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Samandağ’ın en önemli mekanları arasında 
yer alan Titus Tüneli ve aynı yol üzerinde 
bulunan Beşikli Mağara’nın turizmde en 
önemli kozları olduğunu vurgulayan Nehir, 
“Toprak altında inanılmaz zenginliklerimiz var. 
Buralar yıllarca kaderine terk edilmişti. Tarihsel 
zenginliklerin yerli ve yabancı turistlerin keyifle 
yürüyebilecekleri mekanlar oluşturuldu. Bu 
ilçemizdeki diğer tarihi ve kültürel mekanlarda 
da yapmamız gerekiyor.” diye konuştu. 
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The first national tunnel boring machine manufactured by E-Berk 
Machine and Metallurgy Inc. was introduced with a ceremony 
performed in Anadolu Organized Industrial Region. The Turkish made 
tunnel boring machine having 3.25 m diameter, 92 m length, 175 ton 
weight and 800 kW power will be used in Ergene Deep Discharge 
Tunnel and Treatment Project in Tekirdağ.

The FirsT NaTioNal TuNNel BoriNg MachiNe was 
iNTroduced

E -Berk Makine ve Metalurji AŞ’nin 
ürettiği Türkiye’nin ilk yerli tünel açma 
makinesinin tanıtımı Anadolu Organize 

Sanayi Bölgesinde düzenlenen törenle 
yapıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin dünyada 
tünel delme makinesi üreten 8 ülkeden 
biri olduğunu belirterek, “Şimdi hedefimiz 
İstanbul’da yapacağımız 3 Katlı Büyük 
İstanbul Tüneli’nde 16,8 metre çapında tünel 
delme makinesi kullanmak.” dedi.

İlk Yerlİ Tünel AçmA mAkİnesİ TAnıTıldı
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Arslan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
E-Berk Makine ve Metalurji AŞ’nin ürettiği 
Türkiye’nin ilk yerli tünel açma makinesinin 
tanıtımı dolayısıyla Anadolu Organize 
Sanayi Bölgesinde düzenlenen törene 
katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, 
eskiden kazma kürekle delinen tünellerin 
betonarme kısmı için günlerce uğraşıldığını 
hatırlatarak, “Tünel açma makinesi adeta bir 
fabrika. Ön tarafta kesici ve delici takımlar 
olsa da, geriye doğru 80-100 metreyi 
bulan bir fabrika gibi. Bir taraftan tüneli 
deliyorsunuz, aynı zamanda daha önce 
hazırladığınız beton segmentleri getirip 
yerleştiriyorsunuz, arkasına beton enjekte 
ediyorsunuz. Böylece, bu makine için 45 
dakika ile 1 saat arasında birer metrelik 
segmentleri yerleştirerek, hem kazıyıp hem 
imalatı bitirip ilerliyorsunuz.” diye konuştu.

Tünel açma makinesinin Türkiye’deki birçok 
projede kullanıldığını anlatan Arslan, 
“Şimdi hedefimiz İstanbul’da yapacağımız 3 
Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde 16,8 metre 
çapında tünel delme makinesi kullanmak. 
Bunları her projede özel olarak sipariş 
etmek zorundasınız. Tünelin çapı ve zeminin 
yapısı gereği özel olarak imal ettiriyorsunuz. 
Bugün dünyanın 8. tünel delme makinesi 
üreten ülkesi haline geldik.” ifadelerini 
kullandı.

Ekonominin ve ülkenin büyümesi için 
sanayi, endüstri ve ticaretin büyümesi 
gerektiğine dikkati çeken Arslan, “Bunun 
olmazsa olması ulaştırma koridorlarının 
tamamlanmasıdır. Asya’dan Avrupa’ya ve 
Londra’dan Pekin’e Türkiye üzerinden giden 
orta koridoru sadece kara değil, deniz ve 
hava yollarıyla da tamamlamak gerekiyor. 
Onun için son 15 yılda katettiğimiz ciddi 
mesafe var. Bununla yetinmeden çok daha 
fazlasını yapmalıyız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Arslan, bir ilki gerçekleştirerek tünel 
delme makinesi yapan şirkete düşen 
sorumluluğun, bununla yetinmemek 
olduğunu dile getirerek, “Yakın 
zamanda 8 metre çapında tünel delme 
makinesi planlamaları var. Bu konuda 
Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla ve 
hükümetimizle her türlü desteği vermeye 
hazırız. Bu destek, ülkemizin sanayisine 
ve büyümesine, dolayısıyla insanımızın 
refahının, kalkınmışlığının ve yaşam 
kalitesinin artırılmasına verilen bir destek 
olacaktır.” dedi.

“İhracata verilen destek üç katına çıkacak”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 200 
milyar dolarlık yatırım yapacağına işaret 
etti. Türk müteahhitlerinin dünyanın birçok 
yerindeki işlerde kullandıkları makinelerinin 
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Türk malı olması halinde sıfır faizli Eximbank 
kredisi verildiğini belirten Zeybekci, projenin 
tamamlanmasının ardından da ödemenin 
yapıldığına dikkati çekti. İhracata verilen 
desteğin bu yıl en az üç katına çıkacağının 
altını çizen Zeybekci, 2016’da yaşanan 
sıkıntılara rağmen yatırım teşvik sisteminin 
revize edildiğini söyledi.Verilen teşvikler 
hakkında bilgi veren Zeybekci, “Türkiye, 
dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine 
sahip.” dedi.

Makine, Ergene Projesi’nde kullanılacak

E-Berk Makine ve Metalurji AŞ tarafından 
üretilen 3,25 metre çapında, 92 metre 
boyunda, 175 ton ağırlığında ve 800 KVA 
gücündeki Milli Tünel Açma Makinesi, 
Tekirdağ’da Ergene Derin Deşarj Tünel ve 
Arıtma Projesi’nde kullanılacak.

Proje sayesinde Ergene Nehri’nin 
temizlenmesiyle sağlanacak katkının 
yanı sıra, Çorlu ve Ergene bölgesindeki 9. 
Organize Sanayi Bölgesinin arıtma sorunu 
da tamamen çözülecek. Ayrıca söz konusu 
makinenin üretimi, yıllık 250 milyon avroluk 
ithalatın önüne geçecek. 

Kaynak: www. www.cnnturk.com
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Segment segment, metre metre ilerlemeye bütün dünya şahit oldu. 
Çin yeni yılında Baicheng demiryolu şantiyesinden gelen haber 
doğrultusunda Menghua U tipi TBM’i ilk 500 metreyi tamamladı. 

Baicheng Demiryolu Tüneli, Shanxi bölgesinde yer alan toplam uzunluğu 
3345 metre olarak tasarlanmış ve 81,05 metre örtü tabakasına sahiptir. 
Arazi kuvaterner alüvyön bölgesinde yer almakta olup, tünelcilik 
faaliyetleri genellikle siltli kum, ince kum ve sarı killere sahip 
formasyonlarda gerçekleşmektedir. Yapılan analiz ve denemelerden 
sonra Dünya’nın ilk U tipi pasa basınçlı TBM’i CREG tarafından yumuşak 
zemin uygulaması için geliştirilmiştir.

U tipi pasa basınçlı TBM Kasım 2016 ayında kazı çalışmalarına başlamıştır. 
Şantiyeden alınan bilgiler doğrultusunda performans değerleri oldukça 
başarılıdır. Öğrenme eğrisinin ardından, şu an makina vardiyada yaklaşık 
5 adet segment kazısı gerçekleştirebilmektedir. Kazı parametreleri ise 
ileri analizler için veri merkezine gönderilmiştir.

U tipi TBM 110 metre uzunluğa sahip olup, 10,95 (genişlik) ve 
11,9 (yükseklik) metre “at nalı” kesiti kazısı gerçekleştirmektedir. 
Kesici kollar şeşbeş düzende ve kısmen bindrimeli dizilmişlerdir. 
Bu sayede kesicikafa tünel aynasının %90’ını kapsamakta ve küçük 
boyutlu köşeler ise kalkan tarafından kesilmektedir. Geleneksel TBM 
ile karşılaştırıldığında bu tasarım kazı bölgesini %10-15 miktarında 
azaltmakta ve verimli bir şekilde kesit kullanımını arttırmaktadır. 

U-Tipi MenghUa TBM ilk 500 MeTresini 
Başarıyla TaMaMladı

Baicheng Railway tunnel is located in Shanxi 
Province and had a total length of 3.345m with 
the maximum overburden 81,05m. The jobsite 
is in Quaternary alluvium, tunnel will be mainly 
built in silty sand, fine sand and yellowish clay. 
After enormous amount of demonstration and 
analysis, the World’s first U-shape EPB machine 
has been developed by CREG for the application 
of soft ground condition. Menghua U-shape TBM 
has successfully completed the first 500 meters.

MEnGUA U-ShARP TBM MAdE ITS FIRST 
500M SUCCESSFUlly

Makinanın genel özellikleri aşağıda verilmiştir

 Kalkan uzunluğu: 11 m

 Motor türü: Elektrik

 Toplam güç: 1980 kW 

 Maksimum baskı kuvveti: 13948 t

 Maksimum ilerleme hızı: 60 mm/dk

 Maksimum tork: 2643 kNm

 Minimum kurp dönüş miktarı: 800 m

 Maksimum eğim: %3
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Enerji ve telekomünikasyon kabloları 
sektörünün lideri Prysmian Group’un 
Türkiye operasyonu Prysmian Group 

Türkiye, 2– 4 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen Eurasia Rail 
Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, 
Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda ürünlerini ve 
teknolojisini tanıttı.
Sektördeki öncü çalışmaları ve yatırımlarıyla, 
başarılarını her zaman daha ileriye taşıyan 
Prysmian Group Türkiye, Avrasya bölgesinin 
tek, dünyanın en büyük 3. demiryolu fuarı olan 
Eurasia Rail’de yeni ürün ve teknolojilerini 
tanıttı. Özelikle TCDD projelerinde, sinyal, 
haberleşme, balise, enerji ve fiber optik 
kabloları ile, en büyük tedarikçi olan Prysmian 
Group Türkiye, fuarda, metro ve raylı sistem 
araçları için özel olarak ürettiği demiryolu 
araç (rolling stock) kabloları ile anahtar teslim 
bir ürün olan Connecta Sistemi’ni de tanıtma 
fırsatı buldu. Connecta’ya gösterilen ilgi, 

Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu, 
fuarla ilgi değerlendirmelerini şu sözlerle 
dile getirdi: “Prysmian Group Türkiye olarak, 
demiryolu sektöründe de lider ve tercih edilen 
kablo tedarikçisi kimliğine sahibiz. Bu noktaya 
gelmemizdeki en büyük etkenin; müşterilerimize 
sadece bir malzeme veya ürün tedarikçisi gibi 
yaklaşmamamız; demiryolu sektöründe uzun 
yıllara dayanan bilgi birikimimizi, çözümlerimizi 
ve ürünlerimizi bir partnerlik çerçevesinde 
kendilerine sunarak, onlara değer katma ve 
bu sorumlulukla sektörün sağlıklı büyümesi 
yönündeki çalışmalarımız olduğu kanaatindeyim. 
Prysmian Group Mudanya fabrikamız, dünyadaki 
82 fabrikamız içinde en geniş ürün yelpazesine 
sahip fabrikalardan biridir. Son yıllarda sektörün 
gelişmesi ile birlikte, demiryolu alanında 
yaptığımız yeni yatırımlarla Mudanya fabrikamızın 
üretim kapasitesini ve ürün gamını artırarak 
bir demiryolu sisteminde olabilecek tüm kablo 
tiplerini Türkiye’de üretebilir hale getirdik.”

Eurasia Rail’de standını ziyarete gelen firmalarla 
Connecta Sistemi’ne ek olarak, tedariğini yaptığı 
sinyal, haberleşme ve enerji kabloları ile 
demiryolu araç kablolarını paylaşan Prysmian 
Group Türkiye, Türk kablo sektörüne 2011 yılında 
duyurduğu “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” 
misyonu çerçevesinde, katıldığı fuarlar, düzenlediği 
seminerler ve sektöre sunduğu yenilikler ile 
pazardaki güçlü liderliğini sürdürüyor. 

sektörün yeniliklere ne kadar açık olduğunun 
bir göstergesi idi. İngiltere’de üretilen Connecta 
Sistemi, tünel aydınlatmasında kullanılan kablo 
sistemlerine yenilikçi bir çözüm getirmesiyle 
öne çıkarken, istenilen uzunlukta ve aralıklarda 
üretilebilmesi, çok kolay montaj yapılabilmesi, 
lambalardan birinin arıza vermesi durumunda 
dahi sistemin çalışmaya sorunsuz devam 
etmesi ve kolayca tamir edilebilmesi ile de 
dikkat çekiyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
ve Devlet Demiryolları’nın ev sahipliğinde, 
TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, KOSGEB 
ve UIC tarafından desteklenen Eurasia Rail ile 
eş zamanlı olarak düzenlenen konferans ve 
seminerlerde sektör profesyonelleri alanında 
kanaat lideri isimlerle bir araya geldi. Demiryolu 
ve hafif raylı sistemler profesyonellerinin 
buluştuğu fuar 70 ülkeden 10 bin ziyaretçiyi 
ağırladı.

PRYSMIAN GROUP TÜRKİYE YENİ TEKNOLOJİLERİNİ 
EURASIA RAIL FUARI’NDA SERGİLEDİ

Prysmian Group Turkey, leader in energy and 
telecommunication sector, introduced new products and 
technologies in Eurasia Rail International Rolling Stock, 
Infrastructure & Logistics Exhibition at 2 – 4 March 2017.

PRYSMIAN GROUP TURKEY EXHIBITS NEW TECHNOLOGIES 
IN EURASIA RAIL FAIR
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Terratec Asya’daki büyüme planı 
çerçevesinde Çin’in Guangzhou 
kentinde yeni geniş çaplı TBM tesisinin 

açılışını gerçekleştirdi. 

Avustralya menşeili TBM üreticisi bir firma olan 
Terratec Ocak ayının sonunda gerçekleştirdiği 
açılış seremonisi ile Çin Guangzhou’da 
bulunan tesisin açılışını gerçekleştirdi. Bu yeni 
tesis ile yılda 20 adet geniş çaplı makina 
(çapı >6 metre) üretme kapasitesine sahip 
olan Terratec Asya ve yakın bölgedeki artan 
tünelcilik faaliyetleri doğrultusunda makina 
tedariğini sağlayacaktır. 

konumlanmıştır. Wuhan’da yer alan eski tesisin 
yerini alacak olan bu fabrika Terratec grup 
şirketlerinin bir alt kolu olarak çalışacaktır. 
Tesisin yönetimi Terratec Çin tarafından, 
üretimi ise kendi personeli dahilinde 
gerçekleştirilecektir. 

Terratec Çin Genel Müdürü “Yeni tesis 6 metre 
çapında dört adet TBM’in yapımı işlemini aynı 
anda veya 15 metre çapına kadar farklı çapta 
makinaların yapımı işlemini yürütebilmektedir. 
Tamamlandıktan sonra market talebi 
doğrultusunda yılda 10-20 TBM üretimini 
gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz” sözlerini dile 
getirdi. 

2017 yılında yeni tesis 10 adet makina üretecek 
olup, bunlardan ikisi pasa basınçlı olarak 
Tayland projesine, iki tanesi çift kalkanlı olarak 
Hindistan’daki metro projesine gönderilecektir. 
Avustralya’da yer alan mühendislik ve üretim 
kapasitesinin yanı sıra Terratec Çin’de bir 
üretim tesisine, Hindistan’da kurulum tesisine 
ve Tayland’da mikrotünel üretim ve servis 
merkezine sahiptir. 

Satış ve pazarlama müdürü Bruce Matheson 
“Firmamızın gerçekleştirdiği öncü alanlarından 
biri olan bu tesisin açılışını yapmaktan oldukça 
gururluyuz. Bağımsız ve tüzel kişilik olan bu 
firmada bugüne kadar Asya kıtasında oldukça 
başarılı projelere imza atmış, dinamik çözümler 
isteyen ve rekabetçi bir endüstride verimli ve 
esnek bir şekilde yoluna devam etmektedir. 
Şirket başarısını müşterilerinden aldığı geri 
dönüşler sayesinde ihtiyaç duyduğu geniş 
çaplı TBM üretim kapasitesine borçludur” 
sözlerini dile getirdi. Yeni tesis Terratec Hong 
Kong’da yer alan genel merkezinden 1 saatlik 
feribot yolculuğu uzaklıkta bulunan bir alanda 

TerraTec Yeni BüYük Çaplı TBm Tesisinin 
aÇılışını GerÇekleşTirdi

At the end of January, 
Australian-based TBM 
manufacturer, TERRATEC, 
held an official ceremony 
to mark the opening of its 
new facility in Guangzhou, 
China. The new plant – 
which has the capacity to 
produce a maximum of 20 
large diameter (>6m) tunnel 
boring machines per year – 
will augment the company’s 
existing international 
production capabilities 
in order to facilitate the 
increased demand for 
multiple machine orders 
on numerous large 
scale tunnelling projects 
throughout Asia.

TERRATEC OpEns nEw 
LARGE-DiAMETER TBM 
FACiLiTy
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İ stanbul’da yaklaşık 21.000 kilometre içmesuyu dağıtım hattı 
bulunan İSKİ, Sarayburnu-Bahçelievler İsale Hattı’nın, Zeytinburnu 
sınırları içerisinde kalan 2.650 metrelik kısmını, inşa edilecek 

içmesuyu tüneli ile yeniliyor. Yaklaşık 3 km uzunluğundaki tünel, 
pasa basınçlı (EPB) tünel açma makinesiyle (TBM) açılacak.

Ekonomik ömrünü tamamlayan hattın yerine açılacak tünel için 
Zeytinburnu’ndaki şantiyede hummalı bir çalışma yürütülüyor. 
Güçlü-Alke Ortaklığı tarafından yürütülen projede, ekipler şantiyeye 
getirilen tünel açma makinesinin montajını tamamlayıp biran önce 
kazıya başlaması için çalışmalarını hızlandırmış durumdalar. Arcan 
Makine tarafından Dilovası’ndaki tesislerinde üretilen 3.150 mm 
çaplı Türkiye’nin ilk yerli EPB TBM’i, kabul testlerinin yapılmasının 
ardından montaj işleri için Mart 2017’de Zeytinburnu’ndaki tünel 
şantiyesine getirildi. Montajı devam eden EPB TBM’in Mayıs 2017’de 
kazıya başlaması planlanmaktadır.

Arcan Makina; kurulduğu 1997 yılından günümüze kalite ve istikrar 
politikalarını gözeterek yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sektörde 
köklü firmalar arasına yerini almış durumda. Özellikle tünel açma 
makineleri ve ekipmanları alanlarında uzmanlaşan Arcan Makine 
bu alandaki faaliyetlerini “Arm Tünel Teknolojileri” adı altında 
gerçekleştirerek gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında tamamlamış 
olduğu başarılı projelerle adından söz ettiriyor. İlk kurulduğu 
zamanlarda TBM revizyonu ve bakımı işleri yapan Arcan Makina, 

Yerli TBM Kazı için Gün SaYıYor

Istanbul Water and Sewerage Administration will 
revise its potable water line located inside the 
Sarayburnu-Bahcelievler transmission line. This 
project consists of 3 km excavation with EPB TBM 
located inside the zeytinburnu district.

NatioNal tBM CouNts Days for 
ExCavatioN

daha sonra ilk yerli çamur basınçlı (Slurry) boru itme makinesi 
imalatı, kesici disk ve riper, tünel ve maden lokomotif ve katarları 
(vagon), segment arabası, tünel servis aracı, personel arabası, mikser 
setleri ve Kaliforniya makas imalatlarını yapar duruma gelmiş ve son 
olarak Türkiye’nin bir de yerli EPB TBM imalatını gerçekleştirmiştir.

Çalışma trafiği aksatmıyor

Çapı 2.600 mm’ye varan genişlikte inşa edilecek tünelin içerisinden çelik 
içmesuyu hattı geçirilecek. Tünel açma makinesiyle gerçekleştirilecek 
inşaat sayesinde hem İstanbullulara rahatsızlık verilmeyecek hem de 
trafik ve bölgedeki raylı sistem aksatılmayacak.

Sarayburnu - Bahçelievler İsale Hattı’nın, Zeytinburnu sınırları içerisinde 
kalan ve ekonomik ömrünü tamamlayan 1.600 mm öngerilmeli 
beton kısım, inşa edilecek içmesuyu tüneli ile yenilenecek. 3.080 m 
uzunluğundaki tünel Çırpıcı ile Kazlıçeşme arasında açılacak. Daha 
sonra 400 m uzunluğunda, 2.200 mm çapında betonarme boru itmesi 
yapılarak içerisinden 1.600 mm çaplı çelik isale hattı geçirilecek.

Maliyeti yaklaşık 36 milyon TL olan ve 2018 yılında bitirilmesi 
hedeflenen çalışmayla, hattın beslediği bölgenin su ihtiyacı uzun 
yıllar problemsiz bir şekilde karşılanabilecek.  
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JEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ VE MEKANİZE TÜNELCİLİK 

Ömer Yeni

Senior rock mechanic engineer, 
gLencore – auStraLia

GEOTECHNICAL ENGINEERING AND MECHANIZED TUNNELLING

ÖZet
Tünel güzergahının jeolojisi, planlama, tasarım ve inşaat 
aşamalarındaki, pek çok kritik kararda baskın rol oynamaktadır. 
Jeoteknik mühendisi, planlanan birden çok kazı ve destek 
senaryoları altında tünelin davranışını öngörmeli ve bunu alternatifli 
maliyet hesabına bağlayabilmelidir. Jeoteknik değerlendirme 
gerçekçi bir şekilde, jeolojik veriler ve yeraltında kazı yapmanın 
belirsizliği de dikkate alınarak çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 
Her proje kendisine has özellikleri içerir; sabit bir standart ya da 
kontrol listesi yoktur.

Çoğunlukla, dizayn için elde edilen veriler yüklenici için yeterli 
değildir. Bu nedenle inşaat öncesi ve inşaat esnasında jeolojik – 
jeoteknik bilgi toplanması, toplanan bilgilerin geçmiş ve güncel 
veriler ile karşılaştırılması, yorumlanması ve hızlı ve doğrulukla 
değerlendirilmesi yüklenici açısından hayati öneme sahiptir. 
Kullanılacak TBM in seçimi başlıca; projenin amacı, bölgesel 
jeolojisi ve yeraltı su durumu na bağlıdırPek çok işveren ve 
yüklenici, zorlukla karşılaşmadan önce jeolojik – jeoteknik 
araştırmaya gereken önemi göstermemektedir.

TBM üreticileri jeoteknik değerlendirmeye ilişkin sorumluluk 
almamaktadırlar. Karşılaşılacak herhangi bir zorluk karşısında 
yalnız bir kişi sorumlu olmaktadır, jeoteknik mühendisi ve tabi ki 
bolgenin jeolojisi!

Bu makalede, TBM tünelciliğinde yüklenici açısından jeoloji ve 
jeotekniğin önemi, jeoteknik mühendisinin nasıl çalışması ve 
nelere dikkat etmesi gerektiği ve olası sonuçları ele alınmıştır.

aBStract
The geology along a tunnel alignment plays a dominant role 
in many of the major decisions that must be made in planning, 
designing, and constructing a tunnel. This is related to the fact 
that, in order to predict costs, the geotechnical engineer must 
estimate the behaviour of the tunnel under several anticipated 
excavation and support scenarios.

Geotechnical interpretation should be carefully performed to 
take into account the significance of geology as well as the 
vast uncertainty associated with underground design and 
construction. Each project is unique; there is no fixed standard 
or check-off list that can be used to determine the scope and 
how to do. Often the information obtained for design is not 
sufficient for the contractor’s. Thus, it is desirable to conduct a 
final phase of exploration that obtains the information needed 
by the contractor (1) 

Collecting geological and geotechnical information before and 
during construction, as precise as possible interpretation of 
these informations are essential for the contractor (2). A 
lot of client and contractor do not give enough attention to 
geological and geotechnical investigation before face with 
ground difficulties. Usually TBM manufacturers do not take 
any responsibility about geotechnical interpretation. There 
will be one person who will be responsible is geotechnical 
engineer and local geology of course for to be faced any ground 
difficulty.

Information are given in this article for importancy of geology 
and geotechnics, working approach for geotechnical engineer, 
key points and possible outcomes.

1.TBM SEÇİM AŞAMASI

Tünelin amacı, tipi ve dizaynı TBM i seçmek için yeterli kriterler 

değildir.  Jeoteknik mühendisi teknik ekipte yer almalı ve tünel 

güzergahı boyunca karşılaşılabilecek yeraltı kaya/zemin koşulları 

ile ilgili gerçekçi bilgi sağlamalıdır.

Pekçok yüklenicinin kullandığı, TBM çabuk seçim metodu (Şekil 1) 

yeterli değildir.

Şekil 1: TBM çabuk seçim metodu (Genel).
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Şekil 2: Kazı genişletme (Genel).

Şekil 3: Resin-çimento-dondurucu madde enjeksiyonu ile zemin iyileştirme (Genel).

Şekil 4: Tünel ayna incelemesi – Fay (Yeni, Ö., Kargı HEP Projesi, Kişisel notlar, 
2011-2013).

Şekil 5: Tünel ayna incelemesi – Dayk (Yeni, Ö., Kargı HEP Kişisel notlar, 2011-2013).

2.TBM DİZAYN AŞAMASI

Jeoteknik mühendisi teknik ekibin bir üyesi olarak TBM dizaynının 
yeraltı koşullarına uygun olup olmadığından emin olmalıdır. Kesici 
kafa dizaynı, maksimum itme gücü, maksimum döndürme momenti, 
kazı genişletme, araştırma delgi kapasitesi ve zemin iyileştirme 
kapasitesi yeraltının jeolojik – jeoteknik kaya/zemin koşulları ile 
doğrudan ilişkilidir. Aynı çapta ve aynı tipte TBM ler istenen özelliklere 
bağlı olarak, farklı kesici kafa dizaynına, itme ve döndürme kuvvetine, 
kazı genişletme, araştırma delgi ve zemin iyileştirme kapasitelerine 
sahip olabilirler. Soru “Tüm istenen özellikler dizayna dahil edilmiş 
mi?” değil, “Tüm istenen özellikler aynen istenildiği gibi mi dizayna 
dahil edilmiş mi?” olmalıdır.

Kayanın sertliği kesici disklerin seçimi, aşındırıcılığı kesici kafa 
gövdesinin bileşimi ve yapısı ise pasa toplayıcıların ve süpürücülerin 
dizayni için önemlidir. İlerleme esnasinda tunel aynasına aynı anda 
temas eden kesici disklerin toplam alanı toplam kontakt alanıdır. 
Uygulanabilir itme basıncı (İtme kuvveti’ nin tünel aynası toplam 
kontakt alanı’ na oranı), kaya kütlesinin basma dayanımından  büyük, 
tork kuvveti, kesici kafanın beklenen en fazla surtunmeli zeminde 
olusturacagı sürtünme kuvveti dahil olarak kaya kütlesinin kesme 
dayanımından  büyük olmalıdır.

Genişletilmiş kazı (Şekil 2) kalın örtü yükü nedeni ile meydana 
gelebilecek sıkıştırmayı engellemek ve/veya geciktirmek için, ön 
delgi ekipmanı ileri araştırma delgisi, resin – çimento – dondurucu 
madde enjeksiyonu (Şekil 3) ve fore polling, umbrella arch, kalkan 
yağlama, kesici kafanın yüzeyindeki özel açıklıklardan su, köpük 
ve katkı pompalama yapışkan ve sürtünmeyi arttırıcı zeminlerde 
ilerleyebilmek için önemlidir.

3.TBM KAZI AŞAMASI

Jeoteknik mühendisi aşağıdaki şekilde çalışarak;

 Ileri araştırma.

 Tünel aynası ve duvarları görsel incelemesi.

 Kaya örneklemesi.

 Araştırma delgisi.

 TBM veri incelemesi.

toplayacağı tüm verileri değerlendirmeli ve TBM mühendislerine, 
operatörlerine güncel durum ve olası ileri kazı hakkında bilgi 
sağlamalı.

İleri Araştırma

 Önceki jeolojik-jeoteknik araştırmaların detayli incelenmesi.

 Güncel ve önceden yapılmış jeolojik-jeoteknik araştırma bilgilerini 
karşılaştırma ve ilişkilendirme.

 Tünel güzergahı boyunca yüzey jeoloji çalışması, ek araştırma 
sondajları planlanması, sismik ve elektrik tomografi kararları.

 Hidrojeolojik araştırma ve inceleme.

Tünel aynası ve duvarları görsel incelemesi

 Jeoteknik mühendisi tünel aynası ve duvarlarını periyodik olarak 
ve her ne zaman gerekirse incelemeli (Şekil 4 – 5 – 6).

 TBMler 7 gün 24 saat çalışırlar, bu nedenle en az iki vardiya 
jeoteknik mühendisi gereklidir.

 Periyodik inceleme için TBM in periyodik bakım zamanı 
seçilmelidir.
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Kaya örneklemesi

Pasa daki kaya parça şekillenmesi kesilen ana kayanın yapısal 
özellikleri ve TBM ile etkileşimi açısından önemlidir. Her ne zaman 
kaya/zemin değişimi gözlenirse numune alınmalı, alınan numuneler 
detaylı fiziksel ve kimyasal analizler için laboratuara gönderilmelidir 
(Şekil 7 – 8).

Şekil 6: Tünel ayna incelemesi – Bazalt  
(Yeni,Ö., Kargı HEP Projei kişisel notlr, 2011-2013).

Şekil 9: Kesici kafanın arkasından on delgi (Genel).

Şekil 7: Pasa stok alanı (Yeni, Ö., Kargı HEP Projesi, 2011-2013).

Şekil 8: Zayif zemin icerisinde kesilemeyen bloklar (Yeni, Kargı HEP Projesi Kişisel 
Notlar, 2011-2013).

Araştırma ön delgisi

Ilerideki kaya/zemin koşullarının kontrol edilmesi ön delgi olarak 
adlandırılır. Kesici kafanın hemen arkasında yer alan, önceden yeterli 
kapasitede dizayn ve monte edilmiş darbeli delici ekipman kullanılır 
(Şekil 9). TBM zemin sıkıştırması, tünel aynası stabilitesi vb. gibi sıradışı 
koşullar hariç hiçbir şart altında ön delgi yapılmadan ilerlememelidir!

Birim zamandaki delgi hızı, ilerleme uzunluğuda dikkate 
alınarak kayıt edilir ve bilinen kaya/zemin koşulları ile 
karşılaştırılır. Tork, itme, dönme kuvveti gibi bazı delgi ekipmanı 
verileri de detaylı araştırma için kullanılmalıdir (Şekil 10). 

TBM verilerinin değerlendirilmesi
TBM ler çok sayıda sensör içerirler ve ana bilgisayar binlerce veri 
depolar. Itme basıncı, döndürme kuvveti, devir, taşıyıcı bant basıncı, 
itme hızı ve ilerleme hızı verileri jeoteknik mühendisi için son derece 
önemlidir.Bu veriler tespit edilmiş ve/veya beklenen kaya/zemin 
özellikleri ile karşılaştırılarak kaya/zemin in TBMin etkisine karşı 
nasıl tepki verdiği incelenir, o an ve ilerisi için öngörü yapılır (Sekil 11). 

Veri işlem, destek dizaynı ve operasyon bilgisi

Jeoteknik mühendisi elde edilen tüm jeoteknik verileri bir an önce 
doğru ve gerçekçi bir biçimde değerlendirmelidir. Jeoteknik mühendisi 
TBM mühendisleri ve operatörleri için ileri kazılarda kullanılmak üzere 
strateji, yol ve hareket plani hazırlamalıdır (YENI, Omer, KARGI HEP 
Project Personal Notes, 2011-2013).

SONUÇ

İsveren ve yüklenici firmalar tünel güzergahının jeolojik – jeoteknik 
arastırmasına gereken önemi ve dikkati göstermeli, her türlü soru 
işareti birden çok araştırma çalısması ile aydınlatılmaya calısılmalıdır.
Jeoteknik mühendisi tünel inşaatı öncesinde ki teklif, planlama, hazırlık 
aşamalarına aktif olarak katılmalı ve tüm jeolojik – jeoteknik verileri en 
doğru ve açik şekilde değerlendirmelidir.Ayrıca, jeoteknik muhendisinin 
tünel inşaatı esnasında jeolojik – jeoteknik bilgi toplaması, toplanan 
bilgileri geçmiş ve güncel veriler ile karşılaştırması, yorumlaması, hızlı 
ve doğrulukla değerlendirmesi yüklenici açısından hayati öneme 
sahiptir. Jeoteknik mühendisi, planlanan birden çok kazı ve destek 
senaryoları altında tünelin davranışını öngörecek stratejileri hazırlamalı 
ve bunu alternatifli maliyet hesabına bağlayabilmelidir.
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Şekil 10: Probe verilerinin değerlendirilmesi (YENI, Omer, KARGI HEP Project Personal Notes, 2011-2013).

Şekil 10: Probe verilerinin değerlendirilmesi (YENI, Omer, KARGI HEP Project Personal Notes, 2011-2013).
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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. 

2017 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 2017 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 2017.

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

13. Birol Akpınar  

Yönetim Kurulu 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

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

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

58. SONER 
 Temel Mühendislik
 www.sonertm.com

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

97. 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

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
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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

518 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

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

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

814          TÜNSAN YAPI İnş. (Kemal Düzgün) 
 www.tunsanyapiinsaat.com.tr
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ   INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

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

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

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

4. Mücahit NAMLI
 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 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 Bakırdal
 Konyaaltı İnşaat

9. Ali Yüksel
 Yapı Merkezi
 Yönetim Kurulu Üyesi

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

11. Hikmet Anıl Yazıcı
 Aga Enerji A.Ş.

12. Utku Gümüş
 Aga Enerji A.Ş.

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

14. Murat Karaçay
 E-Berk

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

20. Deniz Tumaç
 İstanbul Teknik Üniversitesi
 Denetim Kurulu Üyesi

21. Emre Avunduk
 İstanbul Teknik Üniversitesi

22. Mustafa Ömür Sür
 Yertaş

26. Özgür Savaş Özüdoğru
 E-Berk

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

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.

45. Doğan Talu
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

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

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

48. Oktay Çakmak
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

69. Muhammed Yılmaz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

70. Zeynep Eroğlu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

71. Sinan Polat
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

73. Mustafa Karakuş
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

74. Levent Tüysüz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

75. Halil İbrahim Şahin
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

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

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

79. Volkan Kuruyer
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

80. Seçkin Yarlıgaş
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

81. Atakan Leventyürü
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

82. Osman Sürmen
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

83. Nail Akbulut
 Yüksel Proje Uluslar arası A.Ş.

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

85. Orhan Yenigün
 Yüksel Proje-Emay İş Ortaklığı

86. Turgay Onargan
 Dokuz Eylül Üniversitesi

87. Cemalettin Okay Aksoy
 Dokuz Eylül Üniversitesi

88. Kerim Küçük
 Dokuz Eylül Üniversitesi

89. Vehbi Özacar
 Dokuz Eylül Üniversitesi

90. Ramazan Çomaklı
 Niğde Üniversitesi

91. Mubin Ören
 Tünelmak

92. Serhat Köle
 Tünelmak

93. Melike Yıldırım
 Tünelmak

94. Kazım Yaşar Levent
 İksa Yapı Kimyasalları

95. Osman Erdoğan
 İksa Yapı Kimyasalları

96. Tuncer Bulut
 İksa Yapı Kimyasalları

103. Musafa Akgül

104. İlyas Avcı
 Temelsu Uluslar arası 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

112. Şahin Keskiner
 WFT İnş.

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

115. Tuncay Arıcı
 NTF

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

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

122. Servet Demirdağ
 S.D.Ü Müh. Fak. Maden Müh. Bölümü
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123. Nazmi Şengün
 S.D.Ü Müh. Fak. Maden Müh. Bölümü

124. Uğur Ateş
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

125. M.Demirhan Çelik
 Statkraft KKE.

126. Mikail Güneşaçar
 Statkraft KKE.

127. Yavuz Bekiroğlu
 Statkraft KKE.

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

129. Hıdır Ayyıldız
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

130. Hüseyin Akçal
 Tünelmak İş Mak. ve 
 Ekipmanları İmalatı

131. Hakan Sevdi
 ERKOM Ltd. Şti.

132. R.Bora Oygür
 ERKOM Ltd. Şti.

133. İsmail Hakkı Şık

134. Eyüp Polat
 İBB Yapı İşleri Müdürlüğü

135. Cihan Ersoy

136. Olgun Esen

137. Fatih Çatalbaş
 Zetaş Zemin Teknolojileri A.Ş.

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

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

140. Altay Ertin
 Geonet Müş. Müh.

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

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

144. Bahattin Bulut Albayrak
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

145. Onur Kılıç
 İstanbul Ulaşım A.Ş.

147. Mehmet Bağırcı
 Darenhes Pembelik Barajı

148. Mahmut Ragıp Turhan
 Projima Tünel A.Ş. 

149. Fatih Bektaş
 Projima Tünel A.Ş. 

150. Gökhan Suna
 Ege Asfalt

151. Gökhan Sevim Duran
 Ege Asfalt

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

153. Hasan Aydın
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

154. Aslan Kıranoğlu
 Öztaş İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

155. Mehmet Eşref Kurtoğlu
 İzmir Büyükşehir Belediyesi

156. İbrahim Uslu
 Koçoğlu İnş. A.Ş.

157. Abdullah Kürşat Erol
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

158. Abdi Yılmaz
 Limak İnşaat

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

160. veysel Salgıntaş
 Limak İnşaat

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

162. Bahtiyar Ünver
 Hacettepe Üniversitesi

163. Ali Başpınar
 HİTİT İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

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

165. Ali Çebi
 CMA Ovit

166. Mahmut Anlı
 CMA Ovit

167. Onur Ülgen
 CMA Ovit

168. Murat Okur
 Emay Müş.

169. Mehmet İlker Bozlar 
 Emay Müş.

170. Baki Acil
 Cengiz Makyol ASL

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

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

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

174. Hasan Baştan
 Yertaş İnş.

175. Mehmet Anar
 Yertaş İnş.

176. Şahap Bülent Baydar
 Yertaş İnş.

178. Alper Saraç
 Makyol İnş. A.Ş.

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

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

181. Yavuz Palakcı
 Statkraft - Norveç

182. Onur Metin 
 Ekolkoz Maden İnş. Ltd. Şti.

183. Ersan Taşçı

187. Y. Gökhun Çetin
 Saudiarabian Airlines

188. Ömer Özkök 
 C.İ.B. Adi Ortaklığı

189. Yavuz Bilgin
 EN-EZ İnşaat

190. Cumhur Yılmaz
 EN-EZ İnşaat

191. Muhammed Refik Kurtoğlu
 İBB

192. Muhammet Fahri Topatan
 Zirkonyum Madencilik İnşaat

194. Hüseyin Alp Güler
 Çelikler Holding

195. Oğuzhan Sebetçi

196. Ercan Kesim
 Çelikler Holding
197. Halil Akel 
 Çelikler Holding

198. Süleyman Karagüzel
 Cengiz İnşaat

199. Gökhan Doğan
 Makyol İnş. A.Ş.

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

201. Cemal Gülal

202. Orkun Er

203. Abdulgaffar Yetgin
 İstanbul Ulaşım A.Ş.
204. Kıvanç Mirhan Dinçel
 Yüksel - Emay Adi Ortaklığı

205. Murat Yıldırım
 İBB

207. Abdullah Fişne
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

210. Muttalip Buyraz
 YSE Yapı - Çelikler Holding

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

216. Kıyasettin Hefer
 Yapı-Tek A.Ş.

218. Önder Sayın
 ERKOM Ltd. Şti.

219. Ümit Kamil Uslu
 ERKOM Ltd. Şti.

221. Suat Ağırbaşoğlu
 ERKOM Ltd. Şti.

222. Suat Cengiz
 ERKOM Ltd. Şti.

225. Sedat Yüksel
 ERKOM Ltd. Şti.

226. Tural Pınarbaşı
 ERKOM Ltd. Şti.

227. Koray Uzun
 ERKOM Ltd. Şti.

228. Şeref Süzen
 ERKOM Ltd. Şti.

231. Aytaç Bozkurt
 ERKOM Ltd. Şti.

233. Mustafa Filiz
 ERKOM Ltd. Şti.

234. Emrah Özker Öztürk
 ERKOM Ltd. Şti.

238. Okan Yakan
 ERKOM Ltd. Şti.

239. Mehmet Ünlü
 ERKOM Ltd. Şti.

241. Zekiye Gamze Alış
 ERKOM Ltd. Şti.

243. Mustafa Emre Ölmez
 Düzkar İnş.

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

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

247. Hüseyin Doğan
 Düzkar İnş.

248. Şamil Doğrusoy
 Ünal Akpınar İnş.

249. Adil Kulakoğlu
 Ünal Akpınar İnş.

250. Gündüz Ökten
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

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

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

254. Hasan Karabiber

255. Hasan Denek 
 Melemoğlu İnş.
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256. Ferhat Kars
 Yüksel Proje Uluslar arası A.Ş.

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

258. Niyazi Şennazlı
 Fugrosial Ltd. Şti.

259. Süleyman Bilge Parlak
 Fugrosial Ltd. Şti.

260. Özcan Yılmaz

261. Ülkü Ebru Yıldırım
 İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem  
 Müdürlüğü

262. Mehmet Yağız
 İnş. Taah. Ltd. Şti.

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

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

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

266. Ayhan Koçbay
 DSİ Gn. Md. 

267. Selman Turan

268. Serkan Akdemir
 IC - İçtaş

269. Vahap Dilek
 IC - A

270. Faraz Shoaee Sarbanghali
 MRA İnşaat

271. Soner Ocak
 TUNGE PROJE Müh Müşavirlik İnş.  
 Ltd. Şti.

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

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

275. Hakan Kırlıoğlu
 Feride Kırlıoğlu Patlayıcı Madde  
 Ticareti

276. Cumali Kaydu
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

277. Bahriye Yaman
 YMSK Joint venture

278. Saffet Aslan
 YMSK Joint venture

279. Mevlana Muhammed Alaloğlu
 YMSK Joint venture

280. Korhan Demir
 YMSK Joint venture

281. Timuçin Özbayır
 YMSK Joint venture

282. Önder Yeşilçimen
 TK Müşavir Mühendisler

284. Şafak Karataş
 Biskon yapı A.Ş.

285. Fahrettin Yıldırım
 TCDD Yol Daire Başkanlığı

286. Ömer Akarsu
 İnelsan İnşaat

287. Öncü Gönenç
 Yapı Merkezi

288. Mustafa Başar Arıoğlu
 Yapı Merkezi

289. Mehmet Hacıalioğlu
 STFA İnş. A.Ş.

290. Gürkan Erdal
 Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü

291. İbrahim Balaban
 Saudi Binladen Group - TDRS

292. Taylan Karabay

293. Hüseyin Işıl
 GCF-Peker İş Ort.

294. Abidin Türkay Ayten
 IGT Mühendislik Müşavirlik

295. Murat Arslan
 Çözüm Enjksiyon

296. Gökbora Akay
 Taisei

297. Melih Algan
 Geoma Yerb. Araş. Müh. ve Dan.  
 Ltd. Şti.

299. Koray Akçay
 Prota Mühendislik

300. Evren Poşluk
 TCDD

301. Samet Okay
 Saudi Binladen Group - TDRS

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

303. Merve Bulut
 İstanbul Teknik Üniversitesi  
 (Öğrenci)

304. Esin Şentürk
 İstanbul Teknik Üniversitesi  
 (Öğrenci)

305. Okan Su
 Bülent Ecevit Üniversitesi

306. Hasan Ali Mahrebel
 Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

307. Korkut Möroy
 Yüksel Proje

308. Zeynep Sertabipoğlu
 İstanbul Üni. Maden Müh.   
 Bölümü

309. Hasan Eker
 Gümüşhane Üniversitesi

310. Niyazi Özgür Bezgin
 İstanbul Üniversitesi

311. Reşat Ulusay
 Hacettepe Üniversitesi

312. Tufan Dalkıran
 Altınok Müşavir Müh.

313. Ahmet Şentürk
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

314. Ali Sarıışık
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

315. Orhan Güler
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

316. Süleyman Kunter Kunt
 Mersin Üniversitesi (öğrenci)

317. Pınar Güner Cantekinler
 Kordsa Global

318. Levent Kurtuldu
 TK Müşavir Mühendisler

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

320. Ferhat Şahinbaş
 Cengiz İnşaat

321. Nuri Çaykun Alpaslan
 Yıldız Teknik Üniversitesi (Doç.Dr.)

322. Olgay Yaralı 
 Bülent Ecevit Üniversitesi

323. Mehmet Özdemir
 Tunga Limited

324. Talat Alp

325. Melih Geniş
 Bülent Ecevit Üniversitesi
326. Arif Halil Durukan
 DSİ 14. Bölge

327. Erol Adıgüzel
 Zer Proje Mühendislik

328. Onur Koç
 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü

329. Deniz Akbay
 Süleyman Demirel Üniversitesi

330. Tamer Efe
 Süleyman Demirel Üniversitesi

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

332. Ela Güner
 Öğrenci (İst.Tek.Üni))

333. Ali Aslanbaş
 Doğuş İnş., Riyad Metro

334. İbrahim Atalay
 İSK Gen. Müd.

335. Mustafa Korkanç
 Niğde Üniversitesi

336. İsmail Güneş

337. Neşe Özbek

338. Bayezid Özden
 IGT Mühendislik Müşavirlik
340. Tunç Çalık
 Trakkom Mak. İnş. Mad. İç ve 
 Dış Tic. Ltd. Şti.

341. Aytuna Sayın
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

342. Hakan Çınar

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

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

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

346. Murat Uzun
 Bozkuşlar İnşaat

347. Ceyhun Candaş Erbaş
 Bozkuşlar İnşaat

348. Tuncer Akıncıoğlu
 Çelikler Holding / YSE Yapı

349. Metin Yavuz
 Kuzey İnşaat A.Ş.

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

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

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

353. Evren Balak
 Bayburt Grup A.Ş.

354. Cemalettin Şahin
 Bayburt Grup A.Ş.

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

356. M. Bülent Arıkan
 Zorgün İnşaat

357. Savaşhan Genç
 Zorgün İnşaat

358. Nevzat Umut Çelik
 Özgün Şirketler Grubu

359. Güven Denek 
 Melemoğlu İnşaat Ltd.Şti.

360. Ahmet Oğuz Dikmen 
 Soner Temel Mühendislik İnş.
 Tic.A.Ş.

361. Hamit Onur Soysal
 Ölçek Mühendislik Ltd. Şti

362. Erdoğan Kamacı 
 Kamacı İnş. Mad. Ltd
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363. Ahmet Besim Ertem 
 Tüprag

365. Halil Murat 
 Soner Temel Mühendislik İnş. 
 Tic.A.Ş.

366. Umut Alkaç 
 Kamacı İnş. Mad. Ltd

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

368. Uğur Tunçer

369. Yiğit Genç

370. Erhan Ünlü
 Opak Madencilik
371. Meriç Deyiş
 Sisray Ltd. Şti.

375. Alper Ataç
 Ünal Akpınar A.Ş.

376. Kaan Yavuz
 Ünal Akpınar A.Ş.

377. İlhan Tosun
 Ünal Akpınar A.Ş.

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

379. Rohola Hasanpour

380. Yüksel Bozbaş
 Özgün Şirketler Grubu
381. Erkan Özkan
 Afyon Kocatepe Üniversitesi

382. Erhan Kömürcüoğlu
 Aksu İnşaat

383. Aşkın Atacan
 Yapı Merkezi

384. Anıl Eroğlu
 Özkar İnşaat

385. Murat Erbaş
 SPI FiberForce Makro Fiber  
 Industry

386. Murat Sarıdede
 Çelikler Holding

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

388. Ataç Başçetin
 İstanbul Üniversitesi

389. Alaettin Kılıç
 İstanbul Üniversitesi

390. Hamit Aydın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

391. Ahmet Özarslan
 Bülent Ecevit Üniversitesi

392. Mehmet Altuğ Onaran
 Turyat İnşaat

393. Tuğçe Köse
 Emay Müş.

394. Hilal Öztürk
 Emay Müş.

395. vedat Rasim Tatar
 Emay Müş.

396. Sebahattin Çıtır
 Emay Müş.

397. Mutlu Yücel
 Emay Müş.

398. Ekin Köken
 Bülent Ecevit Üniversitesi

399. Utku Sakız
 Bülent Ecevit Üniversitesi

400. Ömer Faruk Çapar
 Bülent Ecevit Üniversitesi

401. Çağrı Aldı

402. Muhammet Akkaş
 Hema Endüstri A.Ş.
403. Sadullah Okumuş

404. Cenk Gümüş
 Altınok Müşavir Müh.
407. Kebire Kel
 MTA Batı Karadeniz 
 Bölge Müdürlüğü

408. Bora Arslan
 Geodizayn Proje Mühendislik  
 Müşavirlik

409. Ezgi Gülbar
 Geodizayn Proje Mühendislik  
 Müşavirlik

410. Fatih Taşyılmaz
 Projima İnşaat A.Ş.

411. Hürriyet Akdaş
 Eskişehir Osmangazi Üniv.

412. Erdem Hidayetoğlu
 Makyol İnş. A.Ş.

413. Fethi Can Köse
 Makyol İnş. A.Ş.

414. Erdem Altaş
 Makyol İnş. A.Ş.

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

416. Hayrettin Baysal
 DSİ 3. Bölge Müdürlüğü

417. Sare Ayça Çimen

418. Emre Meriç
 Üniarge
419. Hasan Karataş
 ICC-Grup İnş. Tic. Ltd. Şti.

420. Yusuf Balatlı

421. Doğancan Aydoğmuş

422. Barış Berberoğlu

423. Ahmet Koyun
 Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
424. Mithat Kabaali

425. Ahmet Hamdi Deliormanlı
 Dokuz Eylül Üniversitesi
426. G. Gülsev Uyar Aldaş
 Hacettepe Üniversitesi

427. İbrahim Çavuşoğlu
 Gümüşhane Üniversitesi

429. İbrahim Ataöz
 ICA - İçtaş - Astaldi Ortaklığı 

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

432. Ali Kuleli
 Akfen İnş. A.Ş.

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

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

435. Kıvanç Aktan
 Zitron Türkiye

437. Bahadır Batır
 TCDD

438. Gökhan Göksel

439. Uğur Gani Sincar
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

440. Mustafa Tolga Öner
 Emay Müş.

441. Emrah Şimdi
 STFA İnş. A.Ş.

442. Berke Bayraktar
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

443. Şevket Deveci
 Esa İnş.

444. Mehmet Uran Unutmaz
 Cengizler Yol yapı A.Ş.

445. İlyas Bekçi
 Ecetur İnş.

446. Fatih Kara
 YSE Yapı - NAS İnş.

447. Enes Kayahan
 Kalyon İnş.

449. Seyfullah Ekiz
 TBM-CUTTERS

450. Asaf Bulut
 Ekol Koz. Madencilik

451. Mehmet Şahin Duymuş
 HİTİT İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

452. Sercan Güz
 HİTİT İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

453. Mustafa Fakıbaba
 GCF-Peker İş Ort.

455. Yusuf Tatar
 GCF-Peker İş Ort.

456. Cem Sağdıç
 GÜLERMAK

457. Ali Bayrak
 Altınok Müşavir Müh.

458. Ahmet Uçar
 Altınok Müşavir Müh.

459. Mehmet Ali Arıkan
 GCF-Peker İş Ort.

460. Engin Hoş
 Doğuş-Gülsan Ort.

461. Emre Balcıoğlu
 Dağcan İnş. A.Ş.

462. Necat Arıbaş
 Dağcan İnş. A.Ş.

463. Orkun Kantarcı
 Şırnak Üniv. Maden Müh. Böl.

464. Nurettin Demir
 Gama Nurol İş Ort. Marmaray 
 BC1 Projesi

465. M. Bülent Çakar
 Gama Nurol İş Ort. Marmaray 
 BC1 Projesi

467. Birol Akpınar
 Ünal Akpınar İnşaat

468. Ahmet Özkan
 Ünal Akpınar İnşaat

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

473. Furkan Hamza Harputlugil

475. Metin Geyik
 Çiftay İnş.

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

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

478. Barış Duman
 İntekar

479. Arif Budak
 Kemerli Metal

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

482. Türker Şenyurt
 Yapı Merkezi

483. Turgut Yıldırım
 DSİ Gn. Md. 

486. Can Polat
 Geodata

487. Enver Koç
 Yapıray Demiryolu A.Ş.

489. Elif Acar
 Gülen Danışmanlık
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490. Onur İnal

491. Bayram Arif Bayraktar
 GÜÇ GRUP

492. Erhan Güvenel
 Saudi Binladen Group - TDRS

493. Samet Erat

494. Berzan Sulduk

495. Erkan Murat Erdoğan
 Soa İş. Ort.
496. Uğur Altay
 Akad İnş.

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

499. Temel Öztürk
 Kolin İnş. Kırıkkale YHT Şantiyesi

500. Asuman Cici
 Yapı Merkezi Avrasya Tüneli  
 Şantiyesi

501. Osman Yiğit Hançer
 Yapı Merkezi Avrasya Tüneli  
 Şantiyesi

502. Akın Çelik

504. Efe Ünal
 AIRONN Havalandırma

505. Sina Kiziroğlu
 Karayolları Genel Müdürlüğü

506. Atila Demiröz
 Selçuk Üniv.

507. Barış Yağarer
 Egemen Maden ve Restorasyon

508. Murat Toksöz
 Ant Tünelcilik

510. Burak Gürkan
 Emay Müş.

511. Sahand Tolouei

512. Murat Mercan
 Armosan Sıcak Çekme Dikişsiz 
Boru San.   Tic. A.Ş.
513. Murat Tufanoğlu
 Tufanoğlu Demir-Çelik

514. U. Tarik Namlı

515. Erkan Saraç
 Tekyön Tünel Tek. İnş.
516. Abdülaziz Mustafa Aydın

519. Mücahit Kablan
 Altay OSGB

520. Metin Çulfaz
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

521. Atakan Süler
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

522. Burak Ekmen
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

523. Zafer Güneş
 NÖMAYG - Otoyol A.Ş.

524. İzzet Dilli
 Şenbay-Öztaş-Albayrak İş Ort.  
 Kartal

525. Ali Çolak
 Şenbay-Öztaş-Albayrak İş Ort.  
 Kartal

526. Gülten Şakar
 Şenbay-Öztaş-Albayrak İş Ort.  
 Kartal

527. Gökalp Abanoz
 Şenbay-Öztaş-Albayrak İş Ort.  
 Kartal

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

529. Neşe Kılıç
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

530. Ömer Ündül
 İstanbul Üniversitesi

531. Aydın Shaterpour Mamaghani
 İstanbul Teknik Üniversitesi

532. Ahmet Semih Deniz
 Yertaş İnş.

533. Ayşen Erten
 Eti Maden İşl. Gn. Müdürlüğü

534. Dağıstan Vayiç
 Emon Yapı İnş.

535. Yaşar Çevik
 Sargın İnş.

536. Taner Başkıran
 Sargın İnş.

537. Volkan Fırtana
 Sargın İnş.

539. Ulaş Eren Kaya
 Yol Yapımı ?

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

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

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

545. Mehmet Atar
 Vanuatu Fahri Konsolosluğu

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

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

548. Kerim Kıvanç Öncü
 DKE Mühendislik

549. Murat Bülbül
 Akfen İnş. A.Ş.

553. Sunay Beyhan
 Dumlupınar Üniv. Maden Müh. Böl.

554. Orhan Volkan Erol
 ICT İnşaat

555. Ali Kaan Kolbaşı
 ICT İnşaat

556. Üzeyir Ersen Ayaz
 YSE Yapı - NAS İnş.

557. Ergün Çal
 Özçınar Elektrik Malzemeleri ve  
 Madencilik

558. M. Salih Alkan
 Enka İnş.

560. Hakan Kalender
 Eti Bakır

561. Mustafa Çoğalan
 Yertaş İnş.

562. M. Eşref İnal
 DSİ 10. Bölge

563. Ömür Gökhan Polat
 UBM Müşavirlik

564. Ali Ünsal
 Özkar İnşaat

565. Yalçın Yılmaz
 Titan Makine

567. Yücel Güç
 EN-EZ İnşaat

568. Mustafa Özdemir
 Özkar İnşaat

569. Uğur Karaman
 Doğuş-Gülsan Ort.

570. Şerafettin Bozkurt
 Yertaş İnş.

571. Mustafa Özçelebi
 Ergünler İnş.

572. Mustafa Ayhan
 Dicle Üniversitesi

573. Semih Şahin
 Sargın İnş.

574. Taylan Özkaya
 Esa İnş.

575. İlker Anman
 Esa İnş.

576. Alican Kurşun
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

577. İsmail Alptürk Eskikurt
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

578. Burak Şahin
 Esa İnş.

579. Gültekin Gülle
 Esa İnş.

580. Serkan Ali Şanlı
 Fermanoğlu İnş.

581. Latif Işık

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

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

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

585. Hanife Akkaya
 Ento Madencilik İnş.

586. Murat Akyıldız
 Eser Makina

587. Hüseyin Düzgün
 Düzkar İnş.

588. Mehmet Sırat Koç
 Moya Tünel Ekipmanları

589. Arif Arga
 Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

593. Soner Baydar
 ZORGÜN İNŞAAT

594. Gürkan Emirzeoğlu
 ÖZCE İNŞAAT

595. Timuçin Hergül
 Megazemin Ltd.

597. Dursun Erik
 Karayolları Genel Müdürlüğü

598. Engin Mısırlı
 Karayolları Genel Müdürlüğü

599. Battal Yalçın
 Karayolları Genel Müdürlüğü

600. Yasemin İpek
 Karayolları Genel Müdürlüğü

604. Gülay Yercel
 Karayolları Genel Müdürlüğü

606. Devrim Günak
 Karayolları Genel Müdürlüğü

607. Serdar Tiryaki
 TTS Uluslararası Müh. Mim. Ltd. Şti.

608. Serhat Acar
 TTS Uluslararası Müh. Mim. Ltd. Şti.

609. Eren Akdaş
 TTS Uluslararası Müh. Mim. Ltd. Şti.

610. Furkan Atalay
 TTS Uluslararası Müh. Mim. Ltd. Şti.

611. Bülent Koçak
 TTS Uluslararası Müh. Mim. Ltd. Şti.

612. Serhat Yeşilyurt
 İçtaş-Astaldi Ort.

613. Murat Fatih Sezer
 İçtaş-Astaldi Ort.

614. Tolga Çağlar
 Melemoğlu İnş.

615. Hacı Duran Murat
 Melemoğlu İnş.

616. Serkan Arslan
 Şenbay-Öztaş-Albayrak İş Ort.
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617. Yalçın Uzun
 Kartaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

618. Tülay Çinar
 Gülermak Metro Ort.

619. Cemal Burak Türker
 Gülermak Metro Ort.

621. İlhan İnsan
 Zihni Üstün Oğulları İnşaat

622. Selim Rıdvan Güngör
 Mesa Mesken

623. Rıza Aydın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

625. Ali Timurhan Güç
 EMAK FAN

626. Halil Devrim Öner
 EMAK FAN

627. Kübra Öner
 EMAK FAN

630. İlker Akbaba
 Nuhoğlu A.Ş.

631. Abdülhalim Bilgin
 Devlet Su İşleri

632. Deniz Günbay
 Projima Tünel İnş.

633. Bülent Bakırcı
 Avrasya 2 İnşaat

634. Sair Kahraman
 Hacettepe Üniversitesi

635. Selçuk Girgin
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

636. Ahmet Varol
 EMAY Uluslararası Müşavirlik

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

638. Uğur Güneş
 ESA İnş.

639. Kürşat Savaş Delice
 Emay Müş.

640. Eser Tokmak
 Projima Tünel İnş.

641. Naci Ekinci
 H.C.G. İnşaat

642. Martin Forhaug
 Team Forhaug AB

643. Seren Kahveci
 ZORGÜN İNŞAAT 

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

645. Mavi Akyüzoğlu
 Karayolları Genel Müdürlüğü

646. Görkem Tunca
 Mega Müh.

647. Ali Hilmi Volkan Özdemir
 AGM Müh.

648. Nuray Tokgöz
 İstanbul Üniversitesi

649. Ayşegül Mutlu Ökmen
 Duayen Yapı Makine Kimya  
 San.

650. Sami Enis Arıoğlu
 ALYSJ JV

651. Hande Koç
 Optim-Prokon İş Ort.

652. Serhat Başgül

653. İhsan Özkan
 Selçuk Üniv.

654. Mehmet Kemal Gökay
 Selçuk Üniv.

656. Yavuz Polat
 Dağcan İnş. A.Ş.

657. Fırat Aksu
 Emay Müş.

658. Betül Nurgül Cengiz
 İlbak Holding

659. İsmail Kocaer
 Minova CarboTech GmbH,   
 Germany

660. Baran Fidan

661. Sadi Demirci
 Öğrenci (DPU)

662. İlke İçöz
 Piramida İnşaat

663. Uğur Çelik
 Ura Tünelcilik

664. Rüstem Aksu
 Aksu İnşaat

665. Uğur Aksu
 Ura Tünelcilik

666. Umut Aksu
 Ura Tünelcilik

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

668. Semih Canpolat
 Bayburt Grup A.Ş.

669. Sedat Dinçöz
 HİTİT İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

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

671. Halil Kaçmaz
 Paldet Dağdelen Adi Ort.

672. İnci Mimaroğlu
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

673. Burak Aydoğan
 Gülermak

674. Cihan Tunoğlu
 E-Berk Makine

675. Zafer Saygılı
 Aga Enerji A.Ş.

676. Cebrail Kaya
 Kayaoğlu İnş.

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

678. Zafer Güçlücan

679. Hasan Behçet Topkara

681. Abdul Kadir Ceviz
 Aga Enerji A.Ş.

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

683. Özgür Yetkin Ergün
 HİTİT İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.

684. Soner Akman
 Bayburt Grup A.Ş.

685. Tuncay İlaf
 Bayburt Grup A.Ş.

686. Ali Nazım Çatori
 Kalyon İnş.

687. Aziz Erim
 Projima Tünel İnş.

688. Gürkan Öntemel
 Projima Tünel İnş.

689. Cenk Balmumcu
 Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

690. Ülkü Kalaycı
 İstanbul Üniversitesi

691. Murat Kadir Çelik
 Akad İnş.

692. Yasin Doğan
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

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

696. Mehmet Burkay Sarı
 Seda İnş.

697. Nedim Yüksel
 Demirkıran Madencilik

698. Mevce Ecem Ergun
 Sargın İnş.

699. Süleyman Kırışman
 Demirkıran Madencilik

700. Tuncer Kırbaş
 Yapkim Yapı Kimya San. AŞ

701. Hüseyin Erkan İnal
 Bayburt Grup A.Ş.

703. Bahattin Karaca
 KEM-P Elektrik Motor

704. Kamil Aydın
 ZORGÜN İNŞAAT

705. Özgür Yurtaydın
 HERRENKNECHT

706. Hasancan Tuğsat
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

707. Erhan Talu
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

708. Ahmet Bardak
 Aga Enerji A.Ş.

709. Koray Yüksel
 Aga Enerji A.Ş.

710. Dinçer Delipınar
 Aga Enerji A.Ş.

711. Orhan Arpa
 Türkcan Yapı

714. Mehmet Ali Berk
 Emay Müş.

715. R. Fatih Tepehan
 Emay Müş.

716. Emel Alataş
 Emay Müş.

717. Hakan Şener
 Akad İnş.

718. Orçun Saltık
 YDA-Sigma-??-?? İş Ort.

719. Ahmet Erdinç Balaban
 Emay Müş.

722. Recep Karataş
 Melemoğlu İnş.

723. Bora Öğütlüler

724. Ertuğrul Gökçeli
 ZORGÜN İNŞAAT

725. Dönmez Çiftci
 DSİ 5. Böl. Müd.

726. Cemal Samur
 Geonet Müş. Müh.

727. Fuat Özmet
 ARS Geoteknik Müş.

728. Mustafa Öztürk
 E-Berk Makine

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

730. Ufuk Çatalkaya
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

731. Berivan Yağız
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

732. Emine Hilal Aksu
 Gülermak YSE Ort.

733. Emirhan Selçuk
 Yüksel-Emay Adi Ort.

734. Burak Küçük
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735. Muhammet Taha Genç

736. Mehmet Ali Sarıkaya

737. Levent Ali Kılıçoğlu
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

738. Taylan Acılıoğlu
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

739. Şamil Şen
 İstanbul Üniversitesi

740. Sercan Baş
 Penatrade

741. Tarkan Sezgin
 E-Berk Makine

742. Davut Özmen
 Emon Yapı İnş.

743. Süleyman Can Aygüneş
 Emon Yapı İnş.

744. Gürhan Güneş
 Emon Yapı İnş.

745. Recep Bolat
 Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

746. Oğuz Erdir
 Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

747. A. Umut Özay
 Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

748. Sabri Koray Dikyar
 Ergünler İnş.

749. Burak Aydın
 ZORGÜN İNŞAAT

750. Dinçer Mete
 WSP / Parsons Brinckerhoff

751. Metin Bilgin
 Yüksel-Emay Adi Ort.

752. İrfan Serkan Binen
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

756. Kadir Tellioğlu
 Pena

757. Sertaç Akkaya
 Zorgün İnşaat

758. Özgür Aycil

759. Yahya Kemal Kılınç
 E-Berk Makine

760. Sercan Yassı
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

761. Yıldıray Burnaz
 Fermanoğlu İnş.

762. Mustafa Subaşı
 Zorgün İnşaat

763. Buğrahan Tuncel
 Açılım İnşaat

767. Süleyman Duman
 Emay Müş.

768. Sinem Esen
 Emay Müş.

769. Cansu Çolak
 Emay Müş.

770. Uğur Çelik
 Emay Müş.

771. İlker Karahan
 Emay Müş.

772. Hasan Anaç
 Emay Müş.

773. Aslıhan Yılmaz
 Emay Müş.

774. Ayhan Şafak Kaçar
 Albayrak İnş.

775. Mehmet Sonuç
 SBG-İDRS Suudi Arabistan

776. Yasemin Lopçu
 İzmir BB

777. Aykut Afyoncu
 İzmir BB

778. Ferdağ Tekin Çakmak
 İzmir BB

779. Gülay Uysal Akın
 İzmir BB

780. Ata Türkel
 İzmir BB

781. Orhan Yıldırım
 İzmir BB

782. Eylem Dikilikaya
 İzmir BB

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

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

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

786. Selami Işık
 Yüksel Proje

787. Ahmet Mutluay
 İC İÇTAŞ San. Taah. AŞ

788. Fikret Mirzaoğlu
 TİTAN MAKİNE

789. Mehmet Emin Ünver
 TİTAN MAKİNE

790. Volkan Çiçek
 TİTAN MAKİNE

791. Murat Polat
 Dağcan İnş. A.Ş.

792. Yasin Ilıkça
 Dağcan İnş. A.Ş.

793. Ufuk Altıntaş
 K.Ö.CM Ortaklığı

794. Fatih Mimaroğlu
 K.Ö.CM Ortaklığı

795. Ahmet Asım Can Mardin
 Türkmin Madencilik

796. Gürkan Akar
 Özka İnşaat

797. Mustafa Zekeriya Önümlü
 EN-EZ İnşaat

798. Nazife Erarslan
 Adana Bilim ve Tek. Üniv.

799. Barış Hasançebi
 Hidrodizayn

800. Cengiz Furtana
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

802. Fatih Dilber
 Projima Tünel İnş.

803. Okan Doğan
 Esen Madencilik

804. Erim Güçlü

805. Mustafa Burak Okkerman

807. Serhat Kaya
 Şenbay-Kolin-Kalyon DM Metro

808. Yunus Köstak
 Şenbay-Kolin-Kalyon DM Metro

809. Musa Çetin
 Şenbay-Kolin-Kalyon DM Metro

810. Yunus Emre Kavuran
 Şenbay-Kolin-Kalyon DM Metro

811. Mustafa Yapkaç
 DSİ

812. Kamer Taş
 KGM 15. Bölge Müd.

813. Engin Önder
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

815. Koray Koçyiğit
 Emay Müş.

816. Salih İslamoğlu
 Emay Müş.

817. Ümit Çakmak
 ÖZCE İNŞAAT

818. Zafer Başesgioğlu
 B. Ergünler Yol Yapı Ltd. Şti.

819. Ömer Faruk Gümrükçü
 CMA-OVİT Ort.

820. Deniz Göçen
 Cengiz İnş. San. Tic. A.Ş.

821. Mehmet Erdem
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

822. Seçkin Özdemir
 Türkcan Yapı

823. Yiğit Gençay
 Alsim Alarko

824. Volkan Güngör
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

825. Eyüpcan Dinçol
 Gülermak-Kolin-Kalyon Ort.

826. Ali Dağlı
 Soner Temel Mühendislik İnş.
 Tic.A.Ş.

827. Egemen On
 Adfa-Çalışkan-Cemiloğlu İnş. Ort.

828. Salih Dinçer
 Emay Müş.

829. Zafer Uğurlu
 TÜNSAN YAPI

830. Barış Demirci
 Soner Temel Mühendislik İnş.
 Tic.A.Ş.

831. Taner Kalakcı
 Şenbay-Kolin-Kalyon Metro Ort

832. Burak Eren
 Şenbay-Kolin-Kalyon Metro Ort

833. Serkan Önder
 Alsim Alarko

834. Numan Özal Doğan
 Makyol İnş. A.Ş.

835. Sait Selman Şeref
 Soner Temel Mühendislik İnş.
 Tic.A.Ş.

836. Ömer Işıldak
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

837. Mücahit Kartal
 K.Ö.CM Ortaklığı

838. Vahit Çetin
 K.Ö.CM Ortaklığı

839. Melih Kocagil
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

840. Hakan İşler
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

841. Mertcan Sarı
 Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.

842. Mete Uğur
 Gülermak

843.İbrahim Halil Fincan
 Kalyon İnş.
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Contractor      % 53

Engineering      % 12

Supplier      % 10

University        % 8

Others        % 7

Municipality        % 5

State Hydrolic Works      % 2

Mining        % 2

State Railways       % 0,5

Mta        % 0,5

Geology      %32

Mining      %28

Civil       %20

Others      %10

Mechanical      %3

Geophysics      %3

Surveying      %2

Chemistry     % 0,5

Electric     % 0,5

Computer     % 0,5

Environmental  % 0,5

Müteahhitlik Firması
 

53%

Mühendislik 
 

12%

Üniversite 

8%

TCDD 

0,5%

DSİ 

2% Madencilik
 2%

MTA
 0,5%

Tedarikçi

10% 

Diğer 

7%

Belediye 

5%

Jeofizik 
Mühendisliği 

3%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

0,5%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

0,5%
Kimya 
Mühendisliği 
 

0,5%

Harita  
Mühendisliği 

2%
Makine 
Mühendisliği 

3%

Maden Mühendisliği 

28%

Jeoloji Mühendisliği 

32%

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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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
upcoming events

25. ULUSLARARASI MADENcİLİK KoNgRESİ vE 
SERgİSİ IMcET 2017, ANTALYA

www.imcet.org.tr

11-14 NisaN 2017
4Th BRAzILIAN TUNNELLINg coNgRESS,  
SAo PAULo, BRAzIL

 www.tuneis.com.br

3-6 NisaN 2017

SoUThEAST ASIAN coNFERENcE & ExhIBITIoN 
IN TUNNELLINg AND UNDERgRoUND SPAcE 2017, 
MALAYSAIA

www.myiem.org.my

18-19 NisaN 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 HaZiRaN 2017
gEoMEAST2017 INTERNATIoNAL coNFERENcE, 
EgYPT

www.geomeast2017.org

15-19 TEMMUZ 2017

INTERNATIoNAL coNgRESS oN UNDERgRoUND 
INFRASTRUcTURE WATER MANAgEMENT AND 
TRENchLESS TEchNoLogY , TURKEY

www.icuwt.com

07-08 EYlül 2017
RAPID ExcAvATIoN AND TUNNELINg coNFERENcE 
(RETC)2017, USA

www.retc.org

04-07 HaZiRaN 2017
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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-imzası(*): ………………………………………

Referans olan Dernek üyesinin adı-soyadı-imzası(*): ………………………………………

(*) 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. iş 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 imza
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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-imza)

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-imzası (*): ………………………………………

Referans olan Dernek üyesinin adı-soyadı-imzası (*): ………………………………………

(*) 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. iş 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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