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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ BAŞKANI

PRESIDENT OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Sevgili Okuyucular

Bu sayıda size önemli gördüğüm iki olaydan bahsedeceğim. 
18 Mayıs 2017 tarihinde  Dünya’nın Teknoloji alanında önemli 
üniversitelerinden biri olan İsviçredeki ETh da bir seminere 
davetli konuşmacı olarak katıldım. Seminere endüstri ve 
Üniversiteden yaklaşık 200 kişi katıldı. Prof.Dr.G.Anagnoustou 
tarafından düzenlenen bu seminerler  her sene tekrar 
etmektedir. Bu seneki konu “Mekanize Tünel Açma” idi. Davetli 
konuşmacı olarak “Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay 
zonlarının Mekanize Tünelciliğe Etkisi” konusunda konuştum. 
Diğer konuşmacılardan Ruhr Üniversitesinden Prof.Dr. M.Thewes 
“Yönetim, lojistik ve arızalar göz önüne alınarak TBM’lerin 
performanslarının simülasyonu; herrenknecht Firmasından 
Werner Burger “Değişken yoğunluklu TBM lerin gelişmesi ve 
bazı tecrübeler, Dr. U. Maidl ise “ıpanema Rio de Janeiro Metro’su 
için geliştirilen yeni bir EPB hibrid kazı teknolojisi” adlı bildiriyi 
sundu. Bu çalışmanın ıTA nın 2016 yılındaki “yeni geliştirilen 
teknolojiler” konusunda ödül aldığını hatırlatmak gerekir. 

Bu güne kadar olan tüm sunumlara http://www.tunnel.
ethz.ch/kolloquien/Maschinelle_Vortriebe_2017.html dan 
ulaşabilirsiniz, eminim ki tüm sunumları ilginç ve faydalı 
bulacaksınız.

Diğer önemli bir konunun 12 haziran 2017 de norveç’in Bergen 
Şehrinde yapılacak WTC Dünya Tünel Kongresi olduğunu 
düşünüyorum. Kongrenin açılış konuşması norveç’in veliaht 
Prensi haakon tarafından yapılacak. İkinci konuşmayı ise ıTA nın 
Kurucusu Muir Wood adına çağrılı konuşmacı olarak Stockholm 
Teknoloji Üniversitesinden  håkan P. Stille “Tecrübeye ve 
belirsizliklere dayalı olarak kaya mühendisliğinde ve tünelcilikte 
risk değerlendirmesi”  yapacak.

Üçüncü konuşmayı ise Tünelcilik Derneğimizin bir üyesi 
“İstanbul’da karmaşık jeolojide kazı yapan üç değişik TBM in 
performansını etkiliyen faktörler” konulu bildirsiyle yapacak. 
Bildiri, konunun güncel ve enteresan olması, konferansın ana 
temasyla yakından ilgili olması ve bilimsel kurulun verdiği en 
yüksek puan göz önüne alınarak 2017 yılının en iyi bildirisi 
olarak seçilmiştir. Bu konuda daha geniş bilgiye ThE ıTA@
nEWS #63 - May 2017 den olaşablirsiniz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. 

dear readers 

In this issue, I will introduce you two events, which I think you will find 
interesting. on 18 May 2017, I was invited to etH in Switzerland, which is 
one of the most important leading university in technology in the world. 
a colloquium was organized by Prof.dr.G.anagnoustou on mechanized 
tunnelling. almost 200 people participated from the university and 
Industry. I spoke on “Mechanized tunnelling in turkey in the influence 
zones of north anatolian and east anatolian Faults”.  Prof. dr. M.thewes 
from ruhr univrsity, spoke on “the simulation of tbM performance 
considering, management, logistics and machine breakdowns. the 
speech of Werner burger from Herrenknecht  was on “the development 
of variable density tbMs and some field experiences. dr.-Ing. ulrich Maidl 
gave a speech on “Innovative ePb Hybrid Shielding technology for the 
Ipanema rio de Janeiro Metro (Ita award 2016)”. 

these colloquiums are repeated each year in the university. I am sure 
you will find all speeches from the starting dates of colloquium in: http://
www.tunnel.ethz.ch/kolloquien/Maschinelle_Vortriebe_2017.html

the second important event is that the World tunnelling Congress in 
bergen, norway will be opened on the 12th of June by Crown Prince 
Haakon of norway. 

Muir Wood 2017 lecture will be done by Professor Håkan P. Stille from 
the royal Institute of technology in Stockholm on “How the right 
approach for risk assessments and quality assurance in rock engineering 
and tunnelling is based on experiences from tunnel projects and 
supported by theories of uncertainties.” 

the third speech will be done by a member of turkish tunnelling 
Society. tthe paper is selected based on a combination of the relevance, 
current interest of the paper and the score after a thorough review of 
the submitted papers by the Scientific Committee. the selected paper 
for WtC 2017 is “the factors affecting the performance of three different 
tbMs in a complex geology in Istanbul”. Please see deatials in tHe Ita@
neWS #63 - May 2017.

Hoping to see you all in the next issue of our magazine, please accept 
my sincere regards  
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Ministry of transportation maritime affairs and communication general 
directorate tendered this project, technical and economical evaluation part 
is completed. Yüksel Proje took the first place, after the reclamation period, 
general directorate and the company will sign the contract in 20 days.

3-LeveL Big istanBuL tunneL Project tender 
has Been comPLeted

3 Katlı BüyüK İstanBul tünelİ Projesİ 
İhalesİnİn Kazananı Bellİ oldu

İ stanbul’un trafiğini rahatlatmak amacıyla 
hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli 
Projesi’nin etüt, proje ve mühendislik 

hizmetleri ihalesinde en yüksek puanı Yüksel 
Proje Uluslararası AŞ aldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 
yapılan ihalede, teknik ve mali tekliflerin 
değerlendirilmesi süreci tamamlandı.İhalede 
en yüksek puanı Yüksel Proje Uluslararası AŞ 
aldı. İhalede 10 günlük itiraz süreci başladı. 
Bu sürecin ardından 20 gün içinde firma ile 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasında 
sözleşme imzalanması planlanıyor.

4 firma teklif vermişti

Proje ihalesinde 87,96 puan alan Tecnimont 
Civil Construction SPA 20 milyon 500 bin 
lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma 
Srl İş Ortaklığı 24 milyon 760 bin lira, 92,09 
puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje 
Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı 32 
milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel 
Proje Uluslararası AŞ 28 milyon 835 bin lira 
teklif vermişti.

Hattan günde 6,5 milyon yolcu yararlanacak

Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri 
kapsamında, karada ve denizde derin 
sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri 
belirlenecek. İhale sürecinin ardından 
1 yıl içinde mühendislik projelerinin 

tamamlanması planlanıyor. İstanbul 
Boğazı’nın altından geçecek söz konusu 
tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de 
demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş 
ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta 
da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli 
yol yer alacak.

Dev projenin ayrıntıları

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

Tünel, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey 
Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla 
entegre edilecek. YİD modeliyle yapımına 
başlanmasının ardından 5 yıl içinde 
tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma 
geçmesiyle Avrupa Yakası’nda İncirli’den, 
Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye, 31 
kilometre uzunluğunda 14 istasyondan 
oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada 
ulaşılacak.

Avrupa Yakası’nda Hasdal Kavşağı’ndan 
Anadolu Yakası’nda Çamlık Kavşağı’na 
karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. 
Hattan günde 6,5 milyon yolcunun 
yararlanması bekleniyor. 

Kaynak: www.sabah.com.tr
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5 new metro lines completed their tender works and will start soon 
the construction. Name and length of the new lines are as follows; 
Basaksehir-Kayasehir (6 km), Bagcilar-Kirazli-Kucukcekmece-Halkali 
metro line (9.7 km), Kaynarca-Pendik-Tuzla metro line (12 km), 
Cekmekoy-Sultanbeyli and Cekmekoy-Tasdelen (17.8 km) and Umraniye-
Atasehir-Goztepe (13 km). There were 6 lines at the tender stage but 
one of them was objected and got back into waiting list.

5 New Metro LiNes to istaNbuL

İstanbullulara 5 Yenİ Metro Hattı Müjdesİ

İ stanbul’da ihale süreçleri tamamlanan 
5 yeni metro hattının yapım çalışmaları 
önümüzdeki günlerde başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
faaliyet raporu görüşmeleri sırasında 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul’a yapılacak 5 yeni metro 
hattının önümüzdeki günlerde inşaatına 
başlanacağını söyledi.

Göreve geldiklerinde İstanbul’daki en 
önemli ulaşım aksının toplu taşıma ve 
metrolar olarak belirlediklerini ifade 
eden Başkan Topbaş, “Metrolar için de 
’her yere metro her yerde metro’ diye bir 
slogan ile başladık. Böylece İstanbul’da 
öngördüğümüz ulaşım master planlarında 
670 km’lik metro raylı sistem hattı 1000 
km’leri öngörüyor, oraya kadar çıktı.

Şu anda bizim yapmış olduğumuz planlama 
süreci 1000 km’yi yakalayacak kent 
içindeki raylı ve metro sistemleri olması 
öngörülmekte” diye konuştu.

“Kentin ihtiyacını karşılamaya çalıştık”

Belediye bütçesinin çok üstünde olmasına 
rağmen metro çalışmalarını sürdürdüklerini 
kaydeden Topbaş, “Belediye bütçesiyle 
yapılması çok zor olmasına rağmen kentin 
bu önemli ihtiyacını karşılamaya çalıştık 

ve bütçemizde büyük fedakârlıklar yaparak 
ana yatırımı ulaşıma ve toplu taşımaya 
koyduk” dedi.

“Bir kentin medeniyet ölçüsü o kentte 
yaşayan insanların toplu taşımayı kullanma 
oranına bağlıdır” diyen Topbaş, “Toplu 
taşımayı ne kadar çok kullanabiliyorsak o 
kadar başarılı bir kentiz demektir. Toplu 
taşımayı insanların tercih edebilmeleri 
için de kaliteli, güvenli, konforlu ve hızlı 
olması gerekiyor. Biz de bundan dolayı 
sistemi buna göre kurgulamaya çalıştık. 
Her yaptığımız yeni metro dünyadaki 
standartların çok önünde. Çünkü son 
dönemde yapılanlar olduğu için en ileri 
teknolojileri kullanmaktayız” ifadelerini 
kullandı.

“Yeni metro hatları dünyanın en ileri 
teknolojisine sahip”

Başkan Topbaş, İstanbul’da yapılacak 5 
yeni metro hattı ile ilgili müjde verdi. “Şu 
anda 5 metro hattımız sözleşme imzalama 
aşamasına geldi.

“Yakın gelecekte de temel atmalarını 
beraber yaparız” diyen Topbaş şunları 
belirtti:

“Başakşehir-Kayaşehir metro hattı 6 km’lik 
hat, Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme -Halkalı 
metro hattı 9.7 km’lik hat, Kaynarca-Pendik 
Tuzla metro hattı 12 km’lik hat. Çekmeköy-
Sultanbeyli ile Çekmeköy-Taşdelen 
metro hattı 17.8 km’lik hat ve Ümraniye-
Ataşehir-Göztepe metro hattı 13 km’lik 
hat. Esasında 6 hat ihaleye çıkmıştık bir 
tanesine itiraz edildiği için bekliyor. Bu 5 
metro hattının sözleşmeleri imzalanmak 

YURTİÇİ PROJELERİ-İSTANBULLULARA 5 YENİ METRO-KAYMAKAM NASIR.indd   26 29.05.2017   16:32:22



27Yurtiçi Projeler – Domestic Projects

Mayıs - Haziran 2017  .  www.tuneldergisi.com 

Qaimaqam (governor of a district or a town) of 
Akseki, Muhammed Emin Nasir visited Alacabel 
Tunnel and conduct a meeting about the 
construction works. Alacabel tunnel started at 
10th of October in 2016 and designed as two 
tubes having 7300 meters length. 500 meters of 
excavation has been completed in the tunnel.

QaiMaQaM Nasir iNspected 
aLacabeL tuNNeL

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Alacabel 
Tüneli inşaatını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 10 Ekim’de 

temeli atılan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli’nin 
Akseki’nin Ceceler Mahallesi yakınlarındaki inşaat alanını ziyaret 
eden Kaymakam Muhammed Emin Nasır, yetkililerden bilgi aldı. 

Yetkililer, tünelin Seydişehir çıkışı 23’üncü kilometresinde 
Karayolları bakım evi civarında başlayıp 7 bin 300 metre sonra 
Akseki Ceceler Mahallesi’nin yanı başından çıkacağını belirtirken, 
Seydişehir ve Akseki bölgesinden çift tüp olarak yapımına devam 
eden projenin Ceceler’deki çalışmalarında 500 metre ilerleme 

sağlandığını aktardı. Kaymakam Muhammed Emin Nasır, kış 
aylarında Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde kar 
yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda ciddi aksamalar meydana 
geldiğini söyledi. 

Tünel tamamlandığında rampalar ve virajların da ortadan 
kalkacağını kaydeden Nasır, “Yol kısalacak hem de vatandaşların 
kış aylarında yaşadığı trafik çilesini sona erdirecek ve daha 
güvenli bir şekilde yolculuk yapacak. Tünel çalışmaları hızlı bir 
şekilde devam ediyor. Allah yardımcıları olsun. Burada çalışan 
herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah 3 yıl içinde bittiğinde 
halkımızın, ülkemizin hizmetine girecek” dedi. 

KaYMaKaM nasır alacabel tünelİ’nİ İnceledİ

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

Kaynak: www.yenisafak.com

üzere ve yakında temellerini atacağız. Böylece 2019’un sonuna 
gelirken İstanbul’un 400 km üzerinde raylı sistemi dönemimizde 
kazandırmış olacağız”

Başkan Topbaş, yeni metroların dünyanın en ileri teknolojisine 
sahip olduğunu dile getirerek, “Çok teknolojik yapılardan bahsettik, 
çok teknolojik sistemlerden bahsettik, en ileri teknolojileri 
kullanmaya çalıştığımızı bahsettik. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
hattının daha güvenli olması açısından insansız sürücüsüz yaptık. 
Çok ileri bir teknoloji, dünya artık buna geçmekte. Türkiye’de de ilk 
defa İstanbul’da bu uygulanacak. Şu anda test sürüşleri yapılıyor. 
Sonuçlandığı zaman, güvenlik sınırları belirlendiği zaman devreye 
alıp İstanbullulara hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu. 
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State Hydraulic Works Regional President Emrah 
Koleoglu and technical crew examine the Gaziantep 
Duzbag Potable Water Distribution Line Project on 
site. Exit portal excavation works are completed and 
tunnel excavation works will begin soon.

A tunnel bridge has been designed for Golden Horn 
located 8.5 meters below the sea level. Tube has a 
rectangular shape and dimensions of 35-meter-wide 
and  3 lanes for both sides. 44 piles will be drive 
to 80 meters depth and tunnel will be completely 
under water. Total length of the tunnel will be 900 
meters and the route will be similar to the Atatürk 
Bridge located between Beyoglu and Fatih.

Gaziantep DuzbaG potable Water 
Distribution line tunnel exit 
portal has been completeD

unDerWater tunnel to GolDen horn 

GAZİANTEP-DÜZBAĞ İÇMESUYU İSALE HATTI TÜNELİ 
ÇIKIŞ PORTAL KAZISI TAMAMLANDI

HALİÇ’E SU ALTI TÜNELİ

Kaynak: www.gazetevatan.com

Kaynak: www.dsi.gov.tr

DSİ Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve beraberindeki Teknik ekibi 
Gaziantep-Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı çalışmalarını yerinde inceledi. 
3.520 metre uzunluğundaki Düzbağ tünelinin çıkış portal kazıları 

tamamlanmış olup delgi işlemine başlanacaktır.

Gaziantep il Merkezi, Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerinin içme ve kullanma suyu 
ihtiyacı sorununun  ortadan kaldırması amaçıyla 104.444 m uzunluğunda 
isale hattı ile yıllık 96,6 milyon m³ içmesuyu sağlanması hedeflenmektedir.

Düzbağ Regülatörü, Terfi Merkezi, Terfi Merkezi ile Yükleme Havuzu arası 
632 metre uzunluğunda Terfi Hattı, 9.940 m3 hacminde bir adet Yükleme 
Havuzu, Yükleme Havuzu ile ileride inşaatı yapılacak arıtma tesisi arası 

Haliç’te deniz seviyesinin 8.5 metre altında tünel köprü 
inşa edilecek. 35 metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde 
tasarlanan tüp 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın 
2014 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı ve “ustalık eseri” olarak 
nitelendirdiği Haliç Su Altı Karayolu Tüneli’nin detayları ortaya 
çıktı. Haliç’te deniz seviyesinin 8.5 metre altında inşa edilecek 
tünel köprü, deniz tabanına çakılacak kazıklar üzerine kurulacak. 
80 metre derinliğe çakılması planlanan yaklaşık 44 kazık üzerine 
yerleştirilecek tünelin altında da üstünde de deniz olacak. 35 

81.613 metre uzunluğunda isale hattı,  iç çap 4,5 metre, Ø2600 mm cebri 
boru geçişli 3.520 metre uzunluğunda tünel ve Arıtılmış suyun arıtma 
tesisinden Gaziantep İli mevcut depolarına cazibeli olarak iletilmesi için 
yaklaşık 22.831 metre uzunluğunda iletim ve dağıtım hatları yapılacaktır.

07.02.2019 tarihinde tamamlanması hedeflenen iş ile Gaziantep ilinin içme 
ve kullanma suyu ihtiyacı, Düzbağ Barajı devreye girinceye kadar Düzbağ 
Regülatörü’nden (Göksu Nehri üzerinde) alınacak 96.60 milyon m3/yıl ve 
sonrasında Düzbağ Barajı’ndan alınacak 173,60 milyon m3/yıl su temini 
sağlanacaktır. 

metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde tasarlanan tüp 3 şerit 
gidiş, 3 şerit geliş olacak.

900 metre uzunluğunda

Toplam 900 metre uzunluğundaki su altı tüneli, Beyoğlu ile Fatih’i 
birbirine bağlayan Atatürk Köprüsü ile benzer bir rota izliyor. Köprünün 
kaldırılması ile Unkapanı boyunca ilerleyen Atatürk Bulvarı, Atatürk 
Köprüsü yerine su altı tüneli ile Haliç’e uzanacak. Kasımpaşa’da 
bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı önünden çıkacak tünel, Şişhane 
ve Karaköy güzergahlarına bağlanacak. Tünelin her iki yakadaki çıkış 
noktaları döner kavşaklarla yollara erişim sağlanacak. 
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Demirkapi Tunnel located in Antalya Akdag region and it was under 
construction three years long. Excavation works are finished in the five 
km long tunnel and it will shorten the time between Mediterranean 
and Central Anatolia regions. There will be dramatic temperature 
change between the two exits of the tunnel. 

Alter the ClimAte tunnel exCAvAtion Works 
Are Completed

İKLİM DEĞIŞTİREN TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Antalya’nın İbradı ilçesindeki Akdağ’da  
5 kilometrelik tek tüp şeklinde yapımı 
süren Demirkapı Tüneli’nde 3 yıldır 

devam  eden çalışmaların sonunda ışık 
göründü. 

İbradı ile Konya’nın Derebucak ilçesi 
arasında 2013’te yapımına  başlanan 
Demirkapı Tüneli’nde çalışmalar hızla devam 
ediyor. Antalya 13. Bölge  Müdürlüğünce 
sürdürülen tünel ve yol yapım çalışmaları 
tamamlandığında  Antalya-Konya arasındaki 
mesafe 45 kilometre kısalacak.

İki kent arasında Seydişehir-Akseki-Manavgat 
üzerinden sağlanan  ulaşıma alternatif 
olacak yeni yol, Konya-Beyşehir-Derebucak-
Gembos güzergahında  Gembos ve Eynif 
ovalarından geçerek, Antalya’nın Serik 
ilçesine bağlanacak.

İklim farklılığı 4 dakikada hissedilecek

Akdağ’da yapımı devam eden 5 kilometrelik 
Demirkapı Tüneli, Akdeniz  Bölgesini İç Anadolu’ya 
daha da yakınlaştıracak. Konya üzerinden 
Antalya’ya  gidenler, tünelin çıkışında sıcaklık 
değişimini büyük ölçüde hissedecek. İki bölge 
arasında bariz sıcaklık farkının hissedildiği yerde 
bazı  günlerde yağış değişikliğinin yaşandığı 
görülüyor. Konya tarafında yağmur veya  kar 
yağarken, Akdağ’ın diğer yamacında ise güneşli 
ve sıcak hava hissediliyor.  Tünelden 80 kilometre 
hızla 4 dakikada geçilebilecek olmasıyla kısa süre 
içinde  iklim farklılığı hissedilecek. Demirkapı 
Tüneli’nin, projenin tamamlanmasıyla bölgenin 
sosyoekonomik  yapısının yanında turizm aksını 
da etkilemesi bekleniyor.

Tünelin iki ucu birlşeti

Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, 
AA muhabirine yaptığı  açıklamada, tünelin tek 

tüp ve 12 metre genişliğinde inşa edildiğini 
söyledi. Rutin çalışmaların sürdüğünü ve 
hedeflenen sürede de tamamlanacağını  
aktaran Çobanoğlu, projede kemer, kiriş ve 
invert imalatının devam ettiğini dile  getirdi.

Çobanoğlu, 5 kilometrelik tünelin iki ucu 
arasındaki kot farkının 150  metre olduğuna 
işaret ederek, 2 bin 836 metrede iki yakanın 
birleştiğini  bildirdi. Tünelde 3 yıldır süren 
imalatın ardından ışığın görünmesiyle büyük  
sevinç yaşandığını anlatan Çobanoğlu, şöyle 
devam etti:

“Tünelin iki ucu arasında bariz sıcaklık farkı 
hissediliyor. Konya  tarafı ile Serik bölgesinde 
10-12 derece sıcaklık farkı bulunuyor. Özellikle 
kış  aylarında tünelin Konya ucunda kar 
yağarken, Antalya tarafında sıcak bir hava ile  
karşılaşılıyor. 2 bin metre yükselikteki Akdağ’ın 
altında yürütülen çalışmalarda  ışık göründü. 
Delme, patlatma yöntemiyle tünelin iki ucu 
birleşti. Tünelin yıl  sonunda hizmete açılmasını 
planlıyoruz. Büyük bir proje, yapımı devam eden 
en  uzun tünel inşaatları arasında yer alıyor. 
Tünelin inşasında herhangi bir iş  kazasının 
yaşanmaması da sevindirici. Bölge halkının 
merak ettiği bir tünel.  Şantiyeye bilgi almak için 
gelenler de oluyor. Hizmete alındığında önemli 
bir  trafik akışını sağlayacağını düşünüyoruz.” 

Kaynak: www.milliyet.com.tr
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Cekmekoy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro line (10.9 km) and 
Sarigazi-Tasdelen-Yenidogan metro line (6.95 km) designed to relief 
transportation in Anatolian side of the city. The joint venture consists of 
Dogus Construction-Ozaltin Construction and Yapi Merkezi together.

New Metro LiNe CoNtraCt has beeN sigNed 
for istaNbuL

İstanbul’a Yenİ Metro İçİn İMzalar atıldı

İBB’nin yapacağı Çekmeköy-Sancaktepe-
Sultanbeyli Metro hattı ile Sarıgazi-
Taşdelen-Yenidoğan metro hattının 

sözleşmeleri imzalandı.

Anadolu Yakası’nın ulaşımını rahatlatacak 
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve 
Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro 
hatlarının sözleşmeleri, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da 
katıldığı törenle imzalandı.

Saraçhane’deki belediye binasında 
düzenlenen törende konuşan Topbaş, raylı 
sistem yatırımlarına hız kesmeden devam 
ettiklerini söyledi.

İstanbul’un ulaşımı için çok önemli olan 
iki yeni metro hattının sözleşmesini 
imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını 
anlatan Topbaş, “İstanbul için çok önemli 
olan, ulaşımda yeni katkı sunacak metro 
hattımızın sözleşmesini imzalamak üzere 
birlikteyiz. ‘İstanbul’umuza hayırlı olsun’ 

diyorum. İnanıyorum ki 2020 yılı içerisinde 
hizmete sunulacak ve böylece insanlarımız 
İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna 
rahatlıkla erişebilecek.” şeklinde konuştu.

Göreve geldiğinde İstanbul’da 45 kilometre 
civarında raylı sistem olduğunu hatırlatan 
Topbaş, “Şu anda aktif olarak takriben 150 
kilometre, inşaatı devam eden de 197 
kilometre var. İhalesini yaptığımız toplam 
82 kilometrelik 6 hattımız var. Arkasından 
da artı 72 kilometrelik bir hattımız devreye 
giriyor. Bunlarla birlikte hedefe koyduğumuz 
400 kilometreleri aşmak değil, onun ötesinde 
hatta 776 demiştik, onun da ötesinde bin 
kilometreyi aşan bir raylı sistem İstanbul’a 
konulduğu zaman maksimum yarım saat 
mesafede insanların toplu taşımaya, 
metroya erişebilmeleri ve kentin her 
noktasına ulaşabilmeleri mümkün olacak. 
Bu bir hayal değil gerçek. Yerin altında 
milyonlarca insan, İstanbul’un her noktasına 
erişebilme imkanı bulacak.” diye konuştu. 

“Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli 
bölgelerinden geçiyor”

Topbaş, şu anda ihalesini yaptıkları ve sözleşmesi 
imzalanacak hattın aslında iki hattan oluştuğunu 
aktardı. Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli’den 
geçecek bu iki hattın bu ilçelerden şehir 
merkezine ulaşımı kolaylaştıracağına dikkati 
çeken Topbaş, hattın 2020’de hizmete gireceğini 
söyledi.

Kadir Topbaş, “Öncelikli olarak şehir 
merkezinden başladık. En yoğunluk neredeyse, 
talep nerede fazlaysa oradan başlayarak dışa 
doğru gitmekteyiz. Burada iki hat var ki çok 
önemli. Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli 
bölgelerinden geçiyor. Dünyada bu ölçekte metro 
yapan bir belediye yok. Biz bir an önce kentin 
ulaşım sistemini çözmek için bu fedakarlığı 
yaptık. Çalışmalarımızı buna göre düzenledik. 
İki hattımız toplam 17,85 kilometrelik bir hat. 
Bugün imza atacağımız iki hattın maliyeti 2 
milyar 342 milyon lira.” dedi.

Konuşmanın ardından 10,9 kilometrelik 
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve 6,95 
kilometrelik Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro 
hatlarının sözleşmesi imzalandı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı 
Eyyüp Karahan, Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin, yüklenici firmalar Doğuş İnşaat, 
Özaltın İnşaat ve Yapı Merkezi İş Ortaklığı 
şirketlerinin yöneticileri katıldı. 

Kaynak: www.yenisafak.com
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YERALTI AÇIKLIKLARINI SAĞLAMLAŞTIRMADA 
KULLANILAN PÜSKÜRTME BETON STANDARTLARI

Erİm Güçlü

ISTANBUl TECHNICAl UNIVErSITY, 
mINING ENGINEErING DEPArTmENT, 
ISTANBUl

HAkAN TUNçDEmİr

ISTANBUl TECHNICAl UNIVErSITY, 
mINING ENGINEErING DEPArTmENT, 
ISTANBUl

OzAN BAYrAm

ISTANBUl TECHNICAl UNIVErSITY, 
mINING ENGINEErING DEPArTmENT, 
ISTANBUl

A CompilAtion of ShotCrete StAndArdS to reinforCe 
UndergroUnd openingS

ÖZET
Tahkimat gereksinimlerini sağlamak için, püskürtme betonun 
maden galerilerinde ve tünellerde kullanımı zorunlu hale gelmiştir. 
Püskürtme betonla sağlamlaştırmayı en iyi düzeye çekmek için 
birbiriyle ilişkili olan kaya ve püskürtme beton etkileşimi çok iyi 
incelenmelidir. Betonun püskürtüldüğü kayanın özellikleri kayaç 
sınıflandırma sistemleri ile belirlenebilmektedir. Püskürtme betonun 
ekonomik bir şekilde kullanımı kendi dayanım parametreleri 
ve karışım özelliklerine bağlıdır. Katkı malzemeleri kullanılarak 
püskürtme betonun daha etkin hale getirilmesi sağlanabilmektedir. 
Kaya, püskürtme beton ve ikisi arasındaki etkileşim standartlar 
kullanılarak analiz edilmelidir. Bu çalışmada, konuyla ilgili Avrupa 
Standartları, Amerikan Standartları, Türk Standarları ve bazı 
kılavuzlara değinilmiş, bunların arasındaki benzerlikler detaylı 
olarak sunulmuştur. Standartlardaki bu bilgiler, uygulayıcılara 
modelleme, püskürtme betonun kapasitesinin belirlenmesi ve 
test prosedürleri konusunda verimli ve hassas çalışma imkânı 
sunacaktır.

ABSTrACT
Shotcrete is an obligatory material used in mining roadways 
and tunnels to meet preliminary support requirements. In 
order to model shotcrete reinforcement best, three interrelated 
parameters, rock, shotcrete and interaction among them should 
be studied well. Rock properties that shotcrete is sprayed onto 
may be specified by rock classification systems. Shotcrete 
and its feasible use are related to its strength parameters 
and its composition. Some extra additives are also included 
into shotcrete to balance its best use. Rock, shotcrete and 
interaction among them should be analyzed by using standard 
tests. In the current study these standards including European, 
American Standards etc. are introduced. Simple variations 
and similarities are presented and analyzed in detail. This 
clarification about tests will assist practitioners to model and 
determine the capacity of shotcrete and its testing procedure 
precisely and effectively.

Giriş

Shotcrete use in engineering applications has been going up 
nowadays due to increment of the number of engineering projects. 
Especially in tunneling structures like shafts, crossing, foundation 
and excavation lines, it is an indispensable material since it covers 
freshly underground opening, helps reinforcement of rock mass, 
and ensures an arch behavior to the rock mass for carrying loads 
itself. Due to simple application and aforementioned assists, a lot 
of standards with respect to defining mechanical properties and 
mixing high quality material were proposed by researchers. 

Quality of shotcrete is important because people works, expensive 
equipment pass, minerals transports with special carriers under 
tunnel structures reinforced by it. One should be aware of standards 
updated to have a predictable response. At the same time, she/he 
needs to follow the rules of these standards to meet contractors’ 
expectations.

2 SHOTCrETE STANDArDS

Various in situ and laboratory tests are available in order to 
determine performance of shotcrete as tunnel lining. In this part 
of study, these tests are classified due to their purposes and test 
standards are presented according to classes. Purpose of standards 
and their codes are summarized in Table 1.

2.1 Admixture Specifications

Admixtures have an important effect on shotcrete performance. 
Various admixture types are being used in it for different purposes 
such as accelerating, retarding, bond improving and consistence 
control. For each admixture, some specifications are suggested by 
ASTm C1141/C1141m and BS EN 934-5:2007 standards. Important 
properties of admixtures which have been specified in standards 
are homogeneity, color, effective component, relative density, 
conventional dry material content, pH value, total chlorine, water 
soluble chlorine, alkali content and corrosion behavior.

2.2 Procedures of Preparing and Testing of Shotcrete Test Panels

The procedures of preparing and testing shotcrete test panels 
are given in ASTm C1140 standard. Samples should satisfy the 
requirements of C171 for curing. Specimens shall be obtained from 
test panels by drilling due to C42 standard of ASTm. Samples 
should be taken from a distance of 25.4 mm plus depth through 
outside edges of test panels. For an 89 mm depth, test panel 
should be 610  610 mm, and this means a sample area of 381  381 
mm. There should be no corrugation and striation on the samples. 
Also parallel surfaces should be prepared. Beam specimens may 
be used in C78 Test method and C1018 Test method for beams 
of fiber reinforced concrete. Density, absorption and void should 
be determined according to Test method C642 of ASTm. The 
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length to diameter correction factor, 0.85, should be applied after 
compressive strength test which is performed due to Test method 
of C42/C42m.

2.3 Sampling of Shotcrete

ASTm 1385/1385m is suggested for sampling of shotcrete during 
operation. The size of individual sample should be at least 12 kg 
and it is 35 kg for composite sample according to the standard. 

Samples should be collected as two or more portions. They should 
be collected from batch or from discharge of continuous mixers. 
Collected portions should be combined but they should not be 
obtained from the first 15% or the last 15% of the discharge. These 
suggestions are valid both for dry process and wet process. The 
period of collecting portions should not be more than 15 min. Slump 
and air content or both tests should be started within 5 min. after 
obtaining last portion. For truck and stationary mixers, portions 
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should be collected from the front back of the drum and combined 
into one sample. randomly selected single packages should be 
used for sampling bagged prepackaged material.

2.4 Specifications of Materials Used in Shotcrete

There are two standards which include specifications of fiber 
reinforced concrete and shotcrete execution. One of them is ASTm 
C1436. requirements for cement, aggregates, water admixtures and 
fibers have been presented. Cement should be in accordance with 
specification C150, C595 and performance specification C1157 of 
ASTm. Grading limits of aggregates are suggested in specification 
C33 or specification C330. requirements of fibers are should be in 
accordance with ASTm C1116/C1116m. 

In another of them, EFNArC, (Experts for Specialized Construction 
and Concrete Systems) published a guideline including suggestions 
about shotcrete in 1996. Some other specifications can also be 
found in the fifth section of this guideline. Although EFNArC has 
original suggestions, its specifications are commonly referred 
to European Norms. EN 206 has been accepted by EFNArC for 
cement and some other additions used in shotcrete. For example, 
specifications of EFNArC for maximum level of additions (by 
weight) are presented in Table 2. 

Aggregate gradation zone recommended by EFNArC is also 
shown in Figure 1. It is mentioned that finer region is more suitable 
for dry mixes. According to specifications, natural moisture content 
should be less than 6% for dry mixes.

EN 934-5 standard is accepted by EFNArC in order to specify 
admixtures used in shotcrete. The specification for fibers used in 
shotcrete is that the length of the steel fibers should not be more 
than 0.7 of the internal diameter of the pipes and hoses to prevent 
blockage. Consistence of shotcrete should be adjusted due to the 
type of conveyance and the application procedure and it can be also 
adjusted by admixtures for a particular cement content and w/c 
ratio. Working temperature limits should be between 5°C and 35°C.

2.5 Specification of Fiber Reinforced Concrete and Shotcrete 
Execution

There are several standards in order to specify fiber reinforced 
concrete and shotcrete execution. Some of them are discussed in 
this review. These are ASTm C1116/C1116m, BS EN 14487-2:2006, 
TS EN 14487-2:2006 and EFNArC: 1996. ASTm C1116 provides 
specifications of fiber reinforced concrete that should be satisfied 
during purchasing. This standard classifies fiber types into three 
categories; ASTm standards of them: Steel Fiber reinforced 
Concrete – A820/A820m, Glass Fiber reinforced Concrete–C1666/
C1666m, Synthetic Fiber reinforced Concrete–D7508/D7508m 
and Natural Fiber reinforced Concrete–D7357. Some ordering 
information should be taken into consideration according to C1116 
standard. This information is type of cement, designated size of 
coarse aggregate, slump at the point of delivery or slump at the 
point of placement, air content and density.

British Norms and Turkish standards suggest same specifications. 
Both standards specify requirements for execution of sprayed 
concrete by wet and dry process. According to these standards, 
all poor and loose rock should be removed first. Then, dust debris 
and other deposits should be removed by pressurized water. Pre-
wetting is needed on application surface. If there is a condition 
of high or low temperature, precautions should be taken in order 
to keep the quality of shotcrete. reinforcements could be with 
mesh, reinforcement bars and fiber. Steel or polymer fiber should 
be compliance with EN 14889-1 or EN 148892. mesh or bars should 
be applied according to ENV 13670-1. British and Turkish Standards 
suggest that constituent materials should be stored carefully in 
order to keep their original properties. Also batching equipment 
should comply with EN 1504-3. Capability of achieving a uniform 
distribution is necessary for wet and dry methods due to standards. 
There are also some suggestions about spraying equipment. In 
order to prevent from blockage by reinforcement fiber at hoses, the 
length of fiber should not be more than 70% of internal diameter of 
hoses or pipes. Cement, aggregates, fibers and other admixtures 
should be batched by mass and mixed uniformly. rebound 
should be prevented during spraying concrete. The reasons of 
rebound due to standards are concrete composition, nozzle angle, 
distance to substrate, accelerator dosage, and area of application. 
recommended distance to substrate is 1m to 2m. Nozzle should be 
perpendicular to application surface. Curing should also be done 
in order to minimize plastic shrinkage, ensure adequate durability 
and inter-layer bond strength. The surface should be cured after 
spraying without delay. The minimum curing period shall be 12 hours 
and surface concrete temperature should be 5ºC or more. Concrete 
should be cured until the strength has reached at least 50% of its 
specified compressive strength. Thickness of shotcrete should be 
determined in accordance with EN 14488-6 and inspection should 
be done due to EN 14487-6. Inspection scopes of sprayed concrete 
executions are given in relevant British and Turkish standards.

2.6 Laboratory Performance of Packaged, Pre-Blended, Dry, 
Combined Materials for Use in Wet or Dry Shotcrete Application

ASTm C1480/C1480m standard has been proposed for 
determination of parameters given in its standard name. Dry 
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packaged shotcrete materials are classified as type and grade. 
Shotcrete type is based on aggregate size. There are two types 
called FA and CA or called Grading#1 and Grading#2 respectively. 
Both of them should be accordance with C1436. Shotcrete grade is 
based on physical properties of material. These physical properties 
are sulfate resistance, permeability, residual strength and flexural 
strength values.

2.7 Determination of Energy Absorption Level and Flexural 
Toughness of Fiber Reinforced Concrete Slabs

There are several standards related to determine energy absorption 
levels of fiber reinforced concrete. These standards are ASTm 
C1550, BS EN 14488-5:2006, TS EN 14488-5: 2006-10, EFNArC 
1996. Square or round shaped slabs are commonly used in 
standards. round panels are used in ASTm C1550 and square 
panels are recommended in BS EN 14488-5:2006, TS EN 14488-5: 
2006-10, EFNArC 1996. Dimensions of square panels should be 
600*600*100 mm and dimensions of round panels should be 
800 mm in diameter and 75 mm in thickness. recording device 
should have precision of ±0.02 mm according to BS EN 14488-
5:2006, TS EN 14488-5: 2006-10, EFNArC 1996 and it should be 
±0.05 mm according to ASTm C1550. loading rates should be 1±0.1 
mm with a displacement controlled testing machine. This is valid 
for BS EN 14488-5:2006, TS EN 14488-5: 2006-10, EFNArC 1996 
standards. It should be 4±0.1 mm according to ASTm C1550 and 
tests should be stopped at 45 mm deflection. maximum deflection 
to finish the test is 30 mm for BS EN 14488-5:2006, TS EN 14488-5: 
2006-10 and 25 mm for EFNArC 1996. load-deflection and 
energy-deflection graphs are plotted in order to determine energy 
absorption capacities at different deflections. Energy absorption 
capacity may be evaluated by area under load – deflection curve. An 
example for load – deflection curve of slabs is shown in Figure 2.

2.8 Evaluation of Flexural Performance of Fiber Reinforced 

Concrete Using Beams

Energy absorption is also determined with flexural tests using 
concrete beams. Standards for this purpose are ASTm C1609/1609m, 
BS EN 14488-6:2006, TS EN 14488-6, EFNArC 1996. There are two 
options for dimensions of specimen in ASTm C1604. These are 
100100350 mm with 300 mm span and 150150500 mm with 

450 mm span. Dimension of test specimens according to BS EN 
14488-6:2006, TS EN 14488-6 is 75125500 mm with 450 mm 
span and dimensions of specimen due to EFNArC is 75125600 
mm with 450 mm span. loading rates should be 0.25±0.05 mm/min. 
Energy absorption capacity of shotcrete beams can be obtained with 
the same manner mentioned in section 2.7. According to EFNArC 
1996, flexural strength value (σf) is calculated by the equation below. 
Determination of P0.1 value is presented in Figure 3.

2.9 Compressive Strength and Tensile Strength of Shotcrete

ASTm 1604/1604m standards include the requirements of obtaining 
core specimens in order to determine compressive strength and 
splitting tensile strength of shotcrete during pre-construction and 
construction. This standard is also useful to determine the thickness 
of shotcrete. The diameter of core specimens should be 75 mm for 
compressive strength test and the ratio of length to diameter should 
be between 1.9 and 2.1. If it is less than 1.75, a correction should be 
made to obtain compressive strength value. In order to maintain 
representative moisture condition, cores should be bagged no later 
than one hour. If the surfaces of specimen are not flat, sawing is 
needed. They should be perpendicular to longitudinal axis. The 
end of specimen should be capped and tested in accordance with 
ASTm C39/C39m. Same moisture and test specimen specifications 
are valid for splitting tensile strength test.

Thickness of shotcrete can also be determined according to 
standards BS EN 14488-6:2006 and TS EN 14488-6. They are 
including the same requirements. Drill holes should be 600±50mm 
away from each other. Core sample may be used for determining 
compressive strength (EN 12504-1) and tensile strength of shotcrete 
(EN 14488-4).

Compressive strength test should be determined in accordance with 
EN 4012 due to EFNArC 1996. minimum diameter of core should 
be 50 mm and the ratio of length to diameter should be between 1.0 
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and 2.0. Conversion factors to equivalent cube and cylinder strengths 
are presented in the standard. Also 606060 mm cube can be used 
to determine compressive strength.

2.10 Compressive Strength of Early Age Shotcrete

Two methods are suggested by BS EN 14488-2:2006 and TS EN 
14488-2: 2006-12 to determine early age compressive strength of 
shotcrete. They are penetration needle method and stud driving 
methods. Needle with specified dimension is penetrated into sprayed 
concrete to a depth of 15 mm ± 2mm. resisting force is measured and 
compressive strength is estimated. Needle should have a diameter of 
3 mm ± 0.1 mm and a tip with a taper angle of 60º ± 5º.  In the second 
method, stud is driven into shotcrete with a specified depth and pulled 
out. Similarly, pull out force is measured and compressive strength is 
estimated. Test specimens should have thickness more than 100 mm. 
Tests should be repeated at least ten times. There is also a withdrawn 
standard of ASTm called C1398.

2.11 Fiber Content of Shotcrete

According to BS EN 14488-7:2006, TS EN 14488-7: 2006-10 and 
EFNArC 1996 standards, fiber content of hardened or fresh shotcrete 
can be determined. Hardened sample should have diameter between 
50 mm and 100 mm where it has core length between 75 mm and 150 
mm. Fresh samples should be weighted between 1 kg and 2 kg. Fiber 
content is a ratio of mass of fibers extracted from the sample to volume 
of the sample which is multiplied by 1000. So mass of fibers and 
volume of sample should be determined. Standards for determining 
volume of fresh and hardened shotcrete sample have been referred 
in BS EN 14488-7:2006, TS EN 14488-7: 2006-10 and EFNArC 
1996 standards. Fibers should be extracted from hardened and fresh 
samples by mechanical or magnetic separation after crushing samples. 
Fibers should be dried before measuring their weight.

2.12 Bond Strength between Shotcrete and Rock

Bond strength between shotcrete and rock is an important interface 
property in shotcrete lining design. In order to determine bond strength, 
BS EN 14488-4:2005+A1:2008 and TS EN 14488-4+A1 standards 
suggest to use a core sample containing both shotcrete and rock with 
a diameter of 50 mm – 100 mm and a length of two times of diameter. 
In order to obtain accurate bond strength value, fracture should be at 
intersection after tension of core sample from both sides. Bond surface 
should be in the middle of the specimen. Curing period should be 28 
days. The speed of tensile force should be 0.05 ± 0.01 mPa/s. Failure 
force over cross-sectional area determines the bond strength between 
shotcrete and rock. According to EFNArC 1996, core diameter should 
be between 50 – 60 mm and loading rate should be 1.0 – 3.0 mPa per 
minute. Procedure of bond strength test according to EFNArC 1996 is 
shown in Figure 4.

2.13 Technical Specifications of General Directorate of Highways 
(GDH) in Turkey

Shotcrete is categorized into five groups according to technical 
specification report of GDH. They are structural shotcrete, shotcrete for 
short period reinforcement, shotcrete for reinforcement of rock media 
and sustainable excavation, shotcrete for surface enhancement and 
shotcrete for maintenance. Specifications are included both for dry 
and wet shotcrete application systems in GDH report. recommended 
standards and acceptable limits for cement, mortar water and aggregate 
usage in shotcrete are referred in the specification report. Fibers 
are classified as steel fibers, synthetic fibers and recommendations 
are presented in report. They should not be longer than 0.7 times 
of internal diameter of spraying nozzle. Amount of fiber should be 
determined due to the parameters of energy absorption and rebound 
of shotcrete. longer fibers are preferable in case of increasing energy 

absorption level, but rebound is increasing while fibers are getting 
longer. Admixtures such as plasticizers, retarders, hydration controllers, 
accelerators and mineral additives are also specified in GDH report. 
Standards and specifications related to additives are referred. Some 
performance properties should be evaluated due to specification report 
(GDH, 2006). They are;

• maximum water/cement ratio

• minimum amount of cement

• Tensile strength in bending

• Energy absorption capacity

• Initial compressive strength and change in compressive 
strength

• Permeability

• Water absorption property

• Bond strength between rock and shotcrete and bond strength 
with different layers of shotcrete

Some records should be taken during production of shotcrete 
periodically in order to maintain performance properties of shotcrete 
in specified levels. For this purpose, data such as cement type and 
its amount, aggregate type and their amounts, sieve analysis and 
granulometry, aggregate/cement ratio, fiber type and its amount, 
chemical and mineral admixtures and their amounts, water/cement 
ratio, slump and mixture temperature should be collected. Specified 
levels for performance properties of shotcrete are given in the report. 
Test standards in order to determine performance properties of 
shotcrete, which is referred by standards by GDH specifications, are 
listed in Table 3. 

3 DISCUSSIONS AND CONCLUSION

It is compulsory to perform tests according to standards for quality 
control of designed shotcrete linings. Design, quality control and 
development of shotcrete can be carried out only if practitioners follow 
standards due to their usage purposes. Especially some mechanical 
properties can be determined by using standard tests such as 
compressive strength, tensile strength, adhesion strength between 
rock and shotcrete, early age strength of shotcrete, flexural strength 
both with beam and slabs. In order to perform these tests, proper 
samples should be prepared in accordance with standards for better 
comparison of their mechanical behaviors.
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Adhesion strength between shotcrete and rock is an important 
parameter in shotcrete lining design. This interface property helps 
shotcrete lining and rock to work together. Stress distribution becomes 
non homogenous and applied stress on shotcrete increase where 
adhesion strength is low. The study of malmgren in 2005 showed that 
low or no adhesion strength causes fallouts. So adhesion strength 
should be measured periodically in order to follow and model failure 
zones. It is also indicated in malmgren’s study that adhesion strength 
increases with increasing compressive strength. kuctha carried out 
a study in 2002 about effect of water jet scaling on rock surfaces 
and he showed that this method increases the adhesion strength. As 
known, all mechanical properties of shotcrete are functions of time. 
The change of adhesion strength of shotcrete and rock by curing is 
investigated in Seymour’s study (Seymour et al, 2010). This function 
may be very useful in designing of rock-support interaction. One can 
decide the application time of shotcrete, if he or she knows how the 
mechanical properties of shotcrete change by time.

Early strength performance of shotcrete is also important parameter. 
This test is necessary for time dependent support design models in 
advancing tunnels. NIOSH has developed new methods and portable 
test equipment which can be used at site. This testing equipment is 
also used on beams earlier than six hours (Clark et al. 2011).

Flexural strength and toughness play also critical role in especially after 
those of peak values where there is no adhesion (Barrett and mcCreath, 
1995). Some standard tests are developed for evaluating flexural 
strength. However they have the same logic which measures the energy 
consumed for a certain deflection, they have some differences as in 
their sample dimensions. There is both lateral and longitudinal bending 
effect on shotcrete lining at tunnels and underground structures. 
Support conditions are dominated by rock bolts. This means that 
modeling static behavior of shotcrete lining is more realistic by using 
panels comparing to beams (Arioglu, 2008).

All standards and methods stated in this study need to be followed 
accurately for the best modeling and design of shotcrete lining with or 
without rock bolts in tunnels.
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A year ago, SR 99 tunnel crews 
were about to face their biggest 
challenge: a trip beneath the 
Alaskan Way Viaduct they were 
working to replace. Today, with 
the viaduct and more than 
9,270 feet of new tunnel safely 
behind them, there was nothing 
left to face but daylight as 
the SR 99 tunneling machine 
chewed its way into a pit near 
Seattle Center.

Bertha Breaks through

TÜNEL AÇMA MAKİNASI BERTHA KAZI 
ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
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B ir sene önce, SR99 tünel ekibi 
en zorlu mücadeleleri ile yüz 
yüze kalmışlardı. Bertha ve tünel 

ekibinin Alaskan Way Viyadüğü altındaki 
yolculukları 4 Nisan 2017 tarihinde 
yaklaşık 2.825 metre uzunluğundaki tünel 
kazısının tamamlanmasıyla sona erdi. Tünel 
açma makinesi Seattle Center yakınlarında 
hazırlanmış olan istasyon alanına ulaşarak 
gün ışığını gördü.

Bertha isimli tünel açma makinesi 
Seattle’ın altında gerçekleştirdiği 2,8 
km uzunluğundaki çalışmasını başarıyla 
tamamlamış bulunuyor. Alaskan Way 
Viyadüğü bundan tam olarak 64 yıl önce 
trafiğe açılmıştı. Washington Eyalet Ulaşım 
Departmanı tarafından yürütülen ve Seattle 
Tünel Ortaklığı tarafından tasarımı ve 
imalatı yapılan bu tünel projesiyle birlikte 
3,2 km uzunluğundaki mevcut yol yeraltına 
alınmış olacak ve 2019 yılından itibaren 
karayolu tüneli olarak kullanılacaktır. 
Ardından ekip viyadüğün yıkım işlerine 
başlayacak ve şehrin manzarasına yeni bir 
görünüm katacaktır.

Washington Eyalet Valisi Jay Inslee; “Bu 
bizim ulaşım tarihimizdeki en başarılı 
anlarımızdan biridir. Yenilikçi ve korumacı 
yaklaşım ile Washington’da geliştirdiğimiz 
proje ile bir adım atmış bulunmaktayız. 
Daha yapacak çok işimiz var fakat bu 
aşama kutlamaya değer.” sözlerini dile 
getirdi.

Ekip, önümüzdeki birkaç gün boyunca 
Bertha ile 28 metre derinlikteki şaft 
arasındaki çelik desteklerin sökümü işleri 
ile uğraşacaktır. Çelik desteklerin sökümü 
işinden sonra makina son pozisyonuna 
getirilecek ve makinanın parçaları 
sökülmeye başlanacaktır. Makinenin sahibi 
olarak yüklenici ortaklık, sökümü yapılan 
parçaların ahngilerinin daha sonraki 
projelerde kullanılıp kullanılmayacağının 
kararını bu aşamada verecektir. 

Seattle Tünel Ortaklığı Proje Müdürü 
Chris Dixon “Biz her zaman tünelcilik 
faaliyetlerini başarı ile tamamlayacağımıza 
emindik. Bütün takım arkadaşlarıma bu süre 
boyunca yaptıkları fedakarlıktan dolayı 
teşekkürü bir borç bilirim. Onların çalışma 
azimleri olmasaydı bu noktada olamazdık. 
Projenin tamamlanmasını ise dört gözle 
bekliyoruz.” sözlerini dile getirdi.

Seattle Tünel Ortaklığı’nın tünelin 
hizmete açılmasından önce yapması 
gereken birçok iş bulunmaktadır. Tünel 
açma makinası tarafından yerleştirilen 
segment halkasının içine çift katlı otoyol 
yapımı işi ve ardından mekanik ve elektrik 

40-45-YURTDIŞI PROJELERİ-TÜNEL AÇMA MAKİNASI BERTHA KAZI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.indd   41 29.05.2017   23:22:24



42 Yurtdışı Projeler – Overseas Projects

Mayıs - Haziran 2017 .  www.tunelder.org.tr

sistemleri ile drenaj ve güvenlik sistemleri 
kurulumu işleri yapılacaktır. Bu sistemlerin 
yerleştirilmesinin ardından tünelin hizmete 
açılmasından önce ekip trafik için belli 
testler yürütecektir. Kontrol müfettişleri 
bireysel olarak 8.500 adet parçayı kontrol 
edecekler ve sonrasında tünelde kurulacak 
olan sistemler teste tabi tutulacaklar. 

Ulaştırma Sekreteri Roger Millar; “Bu proje 
gerçek bir mühendislik harikasıdır. Bazı 

gecikmeler yaşandı ve hala yürütmemiz 
gereken işler bulunmakta fakat projede 
çalışan kişilerin bugün bu kutlamayı 
yapması gerekmektedir.” sözlerini dile 
getirdi.

Mevut viyadük 2019 yılında yıkılmış olacak 
ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Seattle 
Rıhtım Projesi kapsamında viyadükten 
kazanılan bölgeye kamusal alan ve bir 
bulvar inşa edilecek. Seattle Belediye 

Başkanı Ed Murray; “Bugün Seattle’da 
gerçekleştirdiğimiz inşaat işlerinde 
önemli bir noktaya ulaşmış bulunmaktayız. 
Viyadük sökümü işlerine bir adım daha 
yaklaşmış olmanın yanı sıra yeni manzara 
için çalışmalarımız devam etmektedir. 
Yayalar için yol yapımı, araçlar için transit 
geçiş işleri planlarımız arasında olup, 21. 
Yüzyıl şehrine bir adım daha yaklaştığımızı 
söylemek isterim.” sözlerini dile getirdi.
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King County yöneticisi Dow Constantine, 
King County Metrosu’nun devam etmesinin 
tünelin açılmasından sonra SR 99’a 
bağlı olarak Otobüs Rotası’nın Seattle’a 
uzanmasına bağlı olduğunu bildirdi.

Constantine sözlerine “Yeni tünel şehiriçi 
trafiğine hızlı ve güvenilir bir transit geçiş 
ekleyecek ve şehri yeni görünümü ile 
kavuşturacaktır. Kazının tamamlanması 
bizim büyük düşündüğümüzün ve neler 

yapabileceğimizin göstergesi olarak 
görülebilir” şeklinde devam etti.

Seattle Limanı Heyeti temsilcisi Courtney 
Gregoire; “Tünel yeni yapılacak olan rıhtım 
ve bulvar ile birlikte aynı zamanda yük 
taşımacılığı için de faydalı olacaktır.” dedi. 
Gregoire sözlerine şu şekilde devam etti, 
“Alaskan Way rotası SODO ve Ballard sanayi 
bölgelerini birbirine bağlayacak önemli 
bir çalışmadır. Güçlü ve enerjik ulaşım 
bağlantıları ekonomimizin gelişmesinde 
ve orta sınıf iş yaratmasında önemli bir rol 
oynamaktadır.” 

Bertha’dan sonra devam edecek işler

Bertha tünel açma makinası Seattle’ın 
altında gerçekleştirdiği yaklaşık 2.825 
metre uzunluğundaki kazı çalışmasını 
tamamlamıştır. Tünel kazı işlerinin sona 

Tünel açma makinası Seattle’daki sökümünün ve taşıma işlerinin yapılacağı alanın görünümü

ermesine rağmen, tünelin 2019 yılında 
trafiğe açılacağı zamana kadar tünel 
ekibinin daha yapacağı birçok iş bulunuyor.

SR 99 Tüneli inşası işleri beş parçaya 
ayrılmıştır: 

1. Kazı işleri (Nisan 2017 tarihinde 
tamamlandı)

2. Tünel açma makinasının söküm ve taşıma 
işlemleri 

3. Tünel içindeki yolun inşası işleri

4. Mekanik, elektirik ve drenaj sistemleri 
kurulumu

5. Test ve kabul işleri

Bertha’nın nihai alana ulaşması

Bertha 4 Nisan’da kazı işlerini 
tamamladıktan sonra söküm işleri için 
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Tünelin iç tasarımı 35 ayrı işaret, 66 adet kontrol işareti ve bir haberleşme sistemini içerecektir.

Kaynak: www.wsdot.wa.gov
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hazırlıklara başlandı. Bunun için 13 Nisan 
tarihinde Bertha yeniden hareket ettirilerek 
biraz daha ileriye taşınmaya başlandı. İtme 
silindirlerinin son bir hamlesiyle 21 Nisan 
tarihinde Bertha kendini biraz daha ileri 
taşıdı ve söküm işlerinin yapılacağı nihai 
yere ulaşmış oldu. Burası Seattle Center 
yanında daha önceden söküm işleri için 
hazırlanmış bir alanıdır.

Bertha’nın nihai alana ulaşmasıyla birlikte 
ekipler söküm işlemlerine ve makinenin 
kesilerek parçalara ayrılması işlerine 
başlamış bulunmaktadır. Kesilen ve sökülen 
bazı parçalar vinç ile yukarı çekilecek 
olup, diğerleri ise tünelin güney çıkışından 
dışarı alınacaktır.

Bertha söküm işleri için şafta alınırken 
ekip aynı zamanda tünel destek sistemi ile 
altyapı sistemleri arasındaki söküm işlerini 
yürütmektedir. 32 km’den fazla uzunluğa 
sahip boru hattı, havalandırma borusu ve 
konveyör bant söküm işleri paralel olarak 
yürütülmektedir. 

Tünel açma makinasının söküm ve taşıma 
işleri

Bertha sökümün yapılacağı şafttan ne 
kadar erken çıkartılırsa, ekip tünelin kuzey 
kısmında o kadar çabuk çalışmalarına 
devam edebilecektir. Seattle Tünel Ortaklığı 
makinanın söküm işlerini parça parça 
yürütmektedir. Parçalar vinç ile dışarı alınıp 

ardından kamyonlar ile taşınmaktadır. 
Otoyol kısıtlamaları dahilinde kamyonların 
ağırlıkları 20 tonu aşamayacaktır.

Makinanın bazı parçaları bundan sonraki 
tünelcilik projelerinde de kullanılabilecek 
fakat kullanılamayacak durumda olan 
parçalar ise geri dönüşüme alınacaktır. 
Makinanın büyük çaplı olmasından 
dolayı bazı parçaların sökümü birkaç ay 
sürebilecektir.

Mekanik, elektrik ve drenaj sistemlerinin 
kurulumu

Karmaşık bağlantılı sistemler ile tünel 
güvenli ve fonksiyonel olarak kullanılacaktır. 
Bütün sistemler tünel boyunca ekip 
tarafından yerleştirilecektir. Mekanik 
sistemlerin içerisinde havalandırma, 
yangın algılama ve haberleşme, güvenlik 
ve aydınlatma yer almaktadır. Bu işlemlerin 
çalışmalarına başlanmış olup, Seattle Tünel 
Ortaklığı’nın tünel trafiğe açılmadan önce 
yürütmesi gereken işleri arasındadır.

Test ve kabul işleri

Tünelin trafiğe açılmadan önce ekipler 
sistemlerin doğru bir şekilde kurulduğundan 
emin olmalıdır. Bu işlemler test ve kabul 
işleri altında yürütülecektir.

Çalışmalar çerçevesinde tasarım işleri, 
sistem denemeleri, performans tahkikleri, 
operator ve bakım ekibi yetiştirme 

işleri bulunmaktadır. Örnek olarak tünel 
havalandırma sistemi elemanlarının 
çalışması ayrı ayrı kontrol edilmelidir. 
Operatörler ise kaza, araç yangını gibi 
olaylara hazırlıklı olmak için ayrıca 
eğitileceklerdir.

Kabul ekibi ise şu andan tünelin açılacağı 
güne kadar uzun bir kontrol listesi ile 
çalışmalarını yürütecektir. Toplamda 8.500 
ayrı kontrol işlemi şebeke dahilinde 
kontrol edilecektir. 

Tünel açma makinasının bakım ve onarım 
geçmişi 

Bertha, Japon firması olan Hitachi Zosen 
Corp. tarafından üretilmiş ve Nisan 2013 
tarihinde Seattle’a varmıştır. Makina kazı 
işlerine aynı yılın Temmuz ayında stadyum 
bölgesinden başlamıştır. Aralık 2013 
ayında Seattle Tünel Ortaklığı kazı işlerine 
makinada yüksek ısı oluşmasından dolayı 
ara vermiştir. 

Yapılan incelemelerin ardından, Seattle 
Tünel Ortaklığı makinanın ana rulman 
yatağı kısmında hasar olduğunu tespit 
etmiştir. Ekip gerekli bakım ve revizyon 
işlerini yürüttükten sonra Aralık 2015 
tarihinde kazı çalışmalarına devam etmiştir. 
Makinada oluşan hasar ve sonucunda 
meydana gelen bekleme işlemlerinin 
davası ise hala devam etmektedir. 
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Lübnan’da 5 Mayıs 2017 tarihinde 3,5 metre 
çapında olan Lea isimli kıskaçlı bir TBM, 
Beyrut Su Temini Projesi dahilindeki ilk 

kazı çalışmasını tamamlamıştır. Yüklenici, yerel 
yetkililer, CREG ve ortak girişimin yöneticilerinin 
de yer aldığı bir tören düzenlenmiştir. 

Beyrut Su Temini Projesi, Beyrut’a içme suyu 
kaynağı sağlayabilmek için toplamda 24 km 

CREG KISKAÇLI TBM LÜBNAN’DA İLK 
KAZISINI TAMAMLADI

uzunluğunda tünel ve transfer hattı yapımı 
işini içermektedir. Proje İtalyan yüklenici olan 
CMC di Ravenna tarafından yürütülmektedir. 
Dağlık bölgedeki tünelcilik faaliyetleri ve 
şehiriçi yeraltı boru işleri olarak su temini 
projesi iki ana parçaya ayrılmıştır. 3 aşama 
halinde planlanan kazı işleri ise iki adet TBM 
ile yürütülecektir. CMC iki adet sert kaya kıskaçlı 

On 5 May 2017, CREG’s 3.5m diameter gripper TBM LEA made its first 
breakthrough of Tunnel Drive 3 in the Greater Beirut Water Supply Project. 
A celebration was held in presence of representatives from CMC di Ravenna 
(the contractor), the local authorities, CREG and all project partners.

CREG GRippER TBM FiRsT BREakThRouGh in LEBanon

TBM’in yapımı işini CREG firmasına vermiştir. 
Haziran 2015 tarihinde imzalanan kontrat ile 
LEA ve YASMİNA isimli iki adet TBM’in üretimi 
gerçekleştirilmiştir. LEA isimli TBM ilk olarak 
3 nolu kazıyı (4,13 km) ve ardından 1 nolu 
kazıyı (8,10 km) gerçekleştirecek, YASMİNA ise 
sadece 2 nolu kazının (10,37 km) çalışmalarını 
yürütecektir.  

Güzergahta hakim olan jeoloji ise kireçtaşı, 
dolomitik kireçtaşı ve dolomit olup, sağlam 
ile orta ayrışmış bir yapıda 50 ila 170 MPa 
arasında değişen basınç dayanımlarından 
oluşmaktadır. Geoteknik araştırmalar dahilinde 
tektonik fayların ve yüksek derecede kırıklı 
kaya yapılarının mevcut olduğu bildirilmiştir. 
Kıskaçlı TBM bu bölgelerde yavaşça kullanılmış 
ve destek sistemi olarak çelik hasır ile profiller 
uygulanmıştır. Güzergâh üzerindeki en yüksek 
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eğime sahip olan yer %4,97 ile 3 nolu kazıda yer almakta ve bir vadinin 
geçişi için tasarlanmıştır. Kıskaçlı TBM için özellikle drenaj çalışmasının 
da yer aldığı bir projede oldukça zorlu bir aşamadır. Zorlu koşullara 
rağmen Lea günlük ortalama 18 m performans değerlerine ulaşmış olup, 
en iyi günlük performans değeri ise 48,22 m olarak kayıt edilmiştir. En iyi 
aylık performans değeri ise Nisan 2017 ayında %98,63 makina kullanım 
oranı ile 894,8 m olarak kayıt edilmiştir. 

İkinci TBM ise 11 Eylül 2016 tarihinde kazı çalışmalarına başlamış ve 
300 m yarıçapına sahip kurplu bölgeleri başarı ile geçmiştir. Şu ana kadar 
toplamda 4,5 km kazı işlemini tamamlamıştır. 

CMC di Ravenna Orta Doğu Müdürü Paolo Mauri TBM’lerin 
performansları hakkında şu sözleri dile getirdi; “Başarılı bir iş 
çıkardığımızı düşünüyorum. Günde toplam 48 m ilerleme bizim 
düşündüğümüzden bile fazla. Başarımızı CREG üretimi makinalara 
ve ekiplerin desteğine borçluyuz. CREG mühendislerinin yaklaşımları 
projenin oldukça hızlı ilerlemesinde katkı sağlamıştır.”

Beyrut Su Temini Projesi 2019 yılında hizmete alınacak olup, bölgede 
yaşayan 1,6 milyon kişiye içilebilir su tedariğini gerçekleştirecektir. 

TBM’in ana özellikleri aşağıda verilmiştir:

 Kazı çapı: 3.500 mm

 Toplam uzunluk:  240 m

 Toplam kurulu güç:  1.200 kW

 Maks. İlerleme hızı:  80 mm/dk

 Baskı kuvveti: 8.972 kN

 Tork:  1.800 kN-m

 RPM: 0-8,5-14,5 rpm

 Min. yatay yarıçap: 3,00 m

Kaynak: www.casa-amenagement.ma

Süper Kollektör Ouest, Fas’ın Casablanca kentininin gelişmesi için 
hazırlanan ve 2015-2020 yılları arasında tamamlanması planlanan 
kalkınma projesinin bir parçasıdır. Proje; 1 Ekim 2014 tarihinde 

Fas Kralı Muhammed VI’nın inisiyatifiyle başlatılmıştır. Kollektörün ana 
amacı şehri sel taşkınlarından korumaktır.

Proje aşağıdaki dört ana unsurdan oluşmaktadır:
1. 5,5 m çapında ve 6,2 km uzunluğunda bir tünel
2. 800 metrelik bir aç-kapa kazısı
3. 400 m genişliğinde ve 18x3,5 m boyutlarında menfezler
4. Oued Bölgesi’nde 3 km uzunluğunda nehrin akışını düzenleyen trapez 
kesitli bir yapı.

Tünelin kazısı TBM ile yapıldı ve tünel içinde prekast segment betonlar 
kullanıldı. Kazı 25 Haziran 2015 tarihinde başladı ve makineyle günde 
20 metrelik bir ortalama ilerleme elde edildi.

Çalışmalardan sorumlu Türk yüklenici Makyol proje kapsamında 1 
İspanyol, 13 Türk ve 235 Faslı’dan oluşan toplam 250 kişilik bir ekibi 
çalıştırdı. Mühendislik ve ön etüt çalışmaları tamamen Faslı kuruluşlar 
tarafından sağlandı.

650 m uzunluğunda ek bir tünelle birlikte projenin bitiş tarihi Mart 2017 
sonu olarak öngörülmüştü. Bu ek tünel Hay Nassim’e ait 13 hektarlık bir 
sahanın korunması için açılmıştır. Ek tünelle birlikte proje maliyeti  333 
Milyon Türk Lirası’dır. 

CASABLANCA’NIN SEL TAşKINLARINDAN KoRuNMASI

The project aims to equip the city of Casablanca with 
an underwater structure to canalize floodwater of Oued 
Bouskoura and to discharge it directly into the ocean. 
From the road to El Jadida to its end at the ocean, a 
gallery as an underground tunnel and a backfilled tunnel 
of approximately 6.2 km and 5.5 m in diameter with a 
140 m3/S flow. The tunnel’s excavation is realized by the 
Tunnel Boring Machine method with the segmental lining.

pRoTECTion oF ThE CiTy oF 
CasaBLanCa FRoM ThE FLoods
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Follo Hattı Projesi’nde iki tünel arasına 
toplamda 45 adet ara geçiş tüneli inşa 
edilecektir. Acciona şu ana kadar bir tüpte 

6 km kazı çalışmasını tamamlamıştır.
Follo hattı projesinde toplamda 45 adet ara 
geçiş tüneli mevcut olup, bunlardan birincisinin 
inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Bu galeriler 
bakım işlerinin yürütülmesi için ve güvenlik 
sisteminin güvenilirliği için oldukça önemlidir. 
Bu ara geçiş tünellerinden 33 tanesi 25 
m uzunluğa, kalan 12 tanesi de 12 metre 
uzunluğa sahiptir. Çalışmaların toplamda 20 ay 
sürmesi beklenmektedir. 

İlk galeri delik genişletme metodu ile açılmış 
olup, kaya kütlesi kazı işlemlerinde patlayıcı 
kullanılmamıştır. Bu kısımın inşasında 

AccIonA Follo HAttI Projesi’nde ilk BAğlAntI 
tünelini tAmAmlAdI

karşılaşılan en zorlu durum tünel içerisinde 
yürütülen farklı çalışmaların koordinasyonu 
olmuştur. Ara geçiş tünellerinin kazı işlemleri 
tünel açma makinasının kazı programı 
doğrultusunda düzenlenmiş olup, yeni 
yerleştirilen segmentlerin üzerinde hasar 
oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Acciona -Ghella proje müdürü Fernando Vara 
konsorsiyumun bu başarısından sonra “Kaya 
kütlesi oldukça sert bir yapıya sahiptir ve birçok 
problem ortaya çıkarmaktadır. Fakat doğru kazı 
yöntemi seçimi ile önümüzdeki 44 ara geçiş 
tüneli kazısına optimistik olarak bakmaktayız. 
Şu an için iş planına göre ilerlemekteyiz” 
sözlerini dile getirdi.

Acciona Construction has completed the first of the 45 galleries that 
will connect the two railway tunnels of the Follo Line project in Norway. 
These service galleries will be essential for carrying out maintenance 
work on the main tunnels and are a key element of the safety system. A 
total of 45 connecting galleries will be constructed, of which 33 will be 
25 metres long and the other twelve will be 12 metres each. This work 
is expected to take 20 months.

AccionA completes the first of the connecting gAlleries 
between the two tunnels of the follo line project

Anne Kathrine Kalager Follo Hattı Tüneli 
Proje Müdürü “İki tüneli birbirine bağlayacak 
olan ara geçiş tünellerini tasarlarken her 500 
metrede bir tane olması için özen gösterdik. 
Bu sayede trafik devamlılığını, bakım işleri 
için erişilebilirliği, tünelin uzunluğunu, jeolojiyi, 
topoğrafyayı ve ekonomik işleri optimize 
etmeyi planladık” sözlerini dile getirdi.

Herhangi bir tünelde yürütülen bakım işleri 
sırasında diğer tünelde trenler çalışmaya 
devam edebilir ve bunlara ek olarak, bir 
kaza anında birbirine ara geçiş tünelleri ile 
bağlanmış olan iki ayrı tüp en yüksek güvenlik 
sistemini oluşturmaktadır.

Toplamda 6 km tünelcilik faaliyeti Eylül 
2016’da kazıya başlayan tünel açma makinaları 
tarafından tamamlanmıştır. Dört adet makina 
şu an tam kapasite çalışmaktadırlar. 

Follo hattı projesi Oslo merkez istasyonu ile 
intermodal bir istasyon olan Ski arasında 
inşa edilmektedir. Proje toplamda 20 km 
uzunluğunda olup, İskandinavyadaki en uzun 
çalışmadır. Oslo merkez istasyonu uzatması, 
yeni intermodal Ski istasyonu inşası ve Østfold 
ana hattı için yapılacak gerekli çalışmalar 
proje içerisinde yer almaktadır. Projenin Aralık 
2021 ayında tamamlanması beklenmektedir. 
Bu çalışma güneydoğu Oslo için planlanan 
şehirlerarası projenin ilk aşamasıdır. 
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TERRATEC TBM LAOS’TA KAZI ÇALIŞMALARINI 
PLANLANANDAN ÖNCE TAMAMLADI

Seli denizaşırı ekibi 11,5 km 
uzunluğundaki Laos’un güneyinde 
gerçekleştirilen Xe-Pian Xe-Namnoy 

hidroelektrik projesi kapsamında Terratec 
çift kalkanlı tünel açma makinası ile kazı 
çalışmalarını belirlenen tarihten üç ay 
önce tamamladı.  18 Mart 2017 tarihinde 
Terratec marka 5,74 metre çapına sahip 
H43 çift kalkanlı tünel açma makinası 

Seli Overseas has completed excavation of the 11.5km long headrace tunnel at 
the Xe-Pian Xe-Namnoy Hydroelectric Project, in southern Laos, more than three 
months ahead of schedule using a 5.74m diameter Terratec Double Shield TBM.

TerraTec TBM Breaks Through ahead of 
schedule in laos
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2016 ayında 1005 metrelik bir ilerleme 
miktarı elde etmiştir. Bu sayede yüklenici 
ise belirlenen tarihten üç buçuk ay önce 
kazı işlemlerini tamamlamıştır. 

Kazı esnasında karşılaşılan litoloji genel 
olarak çamurtaşı, kumtaşı ve silttaşı 
yapılarını içermekteydi. Seli denizaşırı 
ekibi ve Terratec bu jeolojik birimler ile 
gerçekleştirilecek kazıda tasarım ve işletim 
aşamasında birlikte çalışmışlardır. 

TBM’in kesicikafası 39 adet 17 inçlik 
disk keskiler ve dört adet sıyırıcı ile 
donatılmıştır. Makina 2000 kW’lık elektrik 
motoru sayesinde sert kaya bölgelerinde 
7 rpm ve kırıklı çatlaklı bölgede ise 8000 
kNm tork değerleri ile kazı yapabilecek 
boyutta tasarlanmıştır. Karmaşık zemin 
şartlarında kazı çalışmalarını yürütebilmek 
için yüksek güçlü ön delgi sistemi TBM 
üzerine eklenmiş ve bu sayede ön delgi 
ve enjeksiyon işlemleri gerektiği yerlerde 
yürütülmüştür. 

Geri dolgu çalışmalarında kullanılan çakıl 
doldurma sistemi makinanın sahip olduğu 
önemli tasarım özelliklerinden biriydi. 
Makinanın yüksek performans değerlerine 
ulaşmasındaki nedenlerden bir diğeri 
ise makinenin yüksek ilerleme hızlarına 
ulaşmasını sağlayan çakıl arabasının 
boşaltma sistemi ve pompa kapasitesinin 
iki katına çıkarılmış olmasıdır.

Seli Denizaşırı ekibinin Proje Müdürü 
Dario Vizzino bu tünelcilik deneyimi 
oldukça başarılıydı. Terratec marka TBM 
oldukça başarılı ve performans değerleri 

beklediğimizin üstündeydi. Bence bu 
başarı hem TBM’in kalitesi hem de ekibin 
tecrübesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 
Terratec’in arazide bize karşı olan tutumu 
ve çalışmaları için ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum. Terratec ile çalışmak sanki tek bir 
ekip gibi çalışmaktan farksız olduğundan 
mükemmel sonuca ulaştığımızı 
düşünüyorum. 

Tünelcilik faaliyetleri yeraltında TBM ile 
gerçekleştirilmiş olup, söküm işlemlerinin 
yürütüleceği şaft delme patlatma yöntemi 
ile açılmıştır. Şu an ise makinanın söküm 
işlemleri gerçekleştirilecek ve parçaları ise 
tünelden dışarıya alınacaktır. 

Xe-Pian Xe-Namnoy şirketi (PNPC) 
Xe-Pian Xe-Namnoy hidroelektrik 
projesi için 1,02 milyar dolar bütçeli bir 
çalışma yürütmektedir. Proje, Bolaven 
platosunda milli park sınırları içersinde 
gerçekleştirilmektedir. Güney Laos’taki 
bu proje kuzeybatısında bulunan Attapeu 
kentinden 35 km ve doğusunda bulunan 
Pakse şehrinden ise 80 km uzaklıktadır. 

PNPC, Koreli SK Mühendislik ve İnşaat (SK 
E&C), Korea Western Power (KOWEPO), 
Thailand Ratchaburi Electricity Generating 
Holding (Ratch) ve Lao Holding State 
Enterprise (LHSE) firmalarınından oluşan 
bir konsorsiyumdur. SK E&C mühendislik, 
satın alma ve inşaat işlerini üstlenirken 
İtalyan tünelcilik firması olan Seli ise TBM 
tünelcilik faaliyetleri ve şantiye alanında 
bulunan ön üretimli segment tesisinin 
işletimi için görevlendirilmiştir.  

Xe-Pian Xe-Namnoy projesi kapsamında 
yürütülen tünelcilik faaliyetlerini karşılama 
şaftına gelerek tamamladı. Güney Laos’ta 
gerçekleştirilen projede 11,5 km tünel 
kazısı gerçekleştirilmiştir. 

Vagonlu sistem ile taşıma işlemi 
gerçekleştiren Seli Denizaşırı ekibi Terratec 
makinası ile yürüttüğü bu projede Temmuz 
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Robbins kısa bir süre önce vaftiz töreniyle 
Augustine ismini verdiği TBM’i ile 3 Mart 
tarihinde yüklenici Eiffage mühendislik 

tarafından sekizinci kazısına başlayacaktır. TBM 
La Ciotat Fransa’da gerçekleştirilen Galerie 
des Janots isimli proje kapsamında modernize 
edilmiş ve belli revizyonlardan geçirilmiştir. 
Bunun ardından Avrupa ve Hong Kong’da yedi 
farklı projeyi tamamlamış ve  bu sefer Janot 
galerisinde Aix-Marseille-Provence metropolis 
bölgesinin güneyinde bulunan bölgelere su 
tedariğini düzenlemek için kazı çalışmalarını 
yürütecektir. Galerie des Janots Proje Müdürü 

ROBBINS TBM’İN  SEKİZİNCİ PROJESİ GALERIE 
DES JANOTS

“3,5 metre çapında, 250 ton ağırlığında olan 
bu makinanın yaklaşık 10 ay boyunca günde 
24 saat çalışarak ilerleyeceğini dile getirdi. 
Şu an makinanın back up ünitesi kurulumu 
ilerledikçe üretim miktarları da buna bağlı olarak 
artmaktadır. Nisan 2017 tarihinde genellikle 
kireçtaşı jeolojik yapısında gerçekleştirilen kazı 
çalışmalarında 51 metrelik performans değerleri 
elde edilmiştir. Loïc Thévenot proje yeraltı 
çalışmaları sorumlusu “Kireçtaşı kazı için oldukça 
uygun bir birimdir, fakat karşılaşacağınız karstik 
boşluklar size zorluk çıkartabilir. Bu sebepten 
dolayı TBM ön delgi sistemi ile donatılmıştır. 

A Robbins TBM, recently christened “Augustine”, is being commissioned to 
undertake its eighth bore after being launched by contractor Eiffage Civil 
Engineering on March 3. The TBM, which was extensively modernized and 
upgraded during the rebuild for the Galerie des Janots project in La Ciotat, 
France, has previously completed seven other successful projects across Europe 
and Hong Kong. This time, it will bore the Janots gallery to improve access to 
water in the communities east of the Aix-Marseille-Provence metropolis (Cassis, 
Roquefort-la-Bédoule, La Ciotat and Ceyreste). It’s a single machine 3.5 meters 
(11.5 ft) in diameter, 250 metric tons (275 US tons), and 135 meters (443 ft) 
long, that will work 24 hours a day for almost 10 months during this operation.

Robbins TbM Takes on eighTh boRe foR galeRie 
des JanoTs PRoJecT

Karstik boşluk ufak boyutlarda ise beton ile 
dolgu işlemi gerçekleştiriyoruz, eğer büyük bir 
yapı ile karşı karşıya kaldıysak küçük bir paralel 
galeri açıyoruz. sözlerini dile getirdi”.

Galerie des Janots Aix-Marseille-Provence 
bölgesi tarafından yürütülen on dört adet su 
koruma projesinden biridir. Üzerinde çalışılmakta 
olan proje tamamlandığında yılda tahmini 
500000 m3 kaçak olan ve demiryolu tüneli 
altında bulunan varolan hattın yerine geçecektir. 
Cassis valisi Danielle Milon “Bu yatırım toplam 
55 milyon Euro bütçeli bir çalışma olup, bunun 
11 milyon Euro’luk miktarı su idaresi tarafından 
karşılanmaktadır. Projenin tahmin edilen süresi 
yaklaşık olarak 10 yıldır. Su üzerine yürütülen 
altyapı çalışmaları her büyük şehrin ve yaşam 
standartlarının arttırılması için yürütülmektedir. 

Augustine 2750 metre uzunluğudaki tüneli Le 
Parc National des Calanques altından geçerek 
açacaktır. Güzergah boyunca örtü kalınlığı 
15 ila 180 metre arasında değişmekte olup, 
tamamlandığında varolan su şebekeleri 
yenilenecektir. Dhiersat proje hakkında “Varolan 
hat saniyede 330 litre kapasiteye sahiptir, fakat 
bu miktar yaz aylarında yetersiz kalmaktadır. 
Projenin nihai amacı su taşıma kapasitesini 440 
litre/saniye değerine yükseltmektir” sözlerini 
dile getirdi. Proje tamamlandığında demiryolu 
hattı altında bulunan hatların bakım işlemlerinin 
zorluğu da ortadan kalkacaktır. 
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C rossrail Projesi kapsamındaki Elizabeth 
Hattı üzerinde yer alan Abbey Wood 
İstasyonu’nda platform yapıları ve 

ray döşemesi işlemleri tamamlanmış olup, 
istasyonun teslimi aşamasına bir adım daha 
yaklaşılmıştır. Aralık 2018 tarihinden itibaren 
Elizabeth Hattı hizmete alınacak ve Londra 
merkezindeki çoğu noktaya ulaşım süresini 
yarıya indirecektir. 

Abbey Wood istasyonundaki inşaat işleri tüm 
hızıyla devam etmekte ve 2017 sonbaharında 
tamamlanmasının ardından güneydoğu 
hattında hizmet vermeye başlayacaktır. 
Yeni bilet bölgesi yapısının çalışmaları 
ve çatı döşemesinin çelik ve ahşap yapıları 
tamamlanmış olup, çinko kaplama işlerine 
başlanacaktır. Bunlara paralel olarak Elizabeth 
hattı için de çalışmalar devam etmektedir. 

ELIZABETH HATTI’NDAKI ABBEY WOOD İSTASYONU’NDA 
PLATFORM YAPILARI VE RAY DÖŞEMELERI TAMAMLANDI

Bunlar kısaca elektrik sistemlerinin kurulumu, 
sinyalizasyon, oturma bölgeleri, bilgilendirme 
sistemleri ve CCTV olarak gösterilebilir.

Abbey Wood istasyonu aşağıda verilen özelliklere 
sahip olacaktır:

 Yeni, büyük bir bilet bölgesi ile Harrow 
Manorway üst geçidine direkt olarak bağlı ferah 
bir konkorks bölgesi 

 Elizabet ve North Kent servisleri için yeni 
platform

 Altı adet asansör ile platform katına direkt 
olarak erişim

 Daha güvenli bir tasarım ve başarılı 
bilgilendirme sistemleri

Crossrail yöneticilerinden biri olan Matthew 
White “Abbey Wood istasyonu inşası bu sene 

Construction of the platform structures and tracks for Elizabeth line 
services at Abbey Wood have been completed by Network Rail, marking 
another major milestone in the delivery of the new station. From 
December 2018, the new Elizabeth line service will begin and halve 
journey times to many central London destinations. 

ConstruCtion AdvAnCes At Abbey Wood As neW 
elizAbeth line trACks And PlAtforms ComPlete  

sonuna doğru tamamlanacaktır. Yeni istasyon 
binlerce günlük kullanıcısına oldukça fazla 
deneyim katacağı görüşündeyim. Elizabeth hattı 
sayesinde Londra merkezindeki birçok yere erişim 
yarı yarıya kısalacaktır” sözlerini dile getirdi.

About Crossrail

The route will pass through 40 stations from 
Reading and Heathrow in the west, through 
new twin-bore 21 km tunnels to Shenfield 
and Abbey Wood in the east. The Transport for 
London (TfL) run railway will be named the 
Elizabeth line when services through central 
London open in December 2018. The Crossrail 
project is being delivered by Crossrail Limited, 
a wholly owned subsidiary of TfL, and is jointly 
sponsored by the Department for Transport 
and TfL.

Crossrail hakkında

Güzergah 40 istasyondan oluşmakta batıda 
Reading ve Heatrow arasında ve doğuda ise 
Shenfield ve Abbey Wood arasında 21 km 
çift tüp olarak tasarlanan bir projedir. Londra 
Ulaşım (TfL) merkez doğrultusunda çalışacak 
olan Elizabeth hattını Aralık 2018 ayı gibi 
hizmete almayı düşünmektedir. Crossrail projesi 
Crossrail Limited tarafından yürütülmekte, 
TfL’nin bir alt kolu olarak çalışmaktadır. 
Bütçelendirme ise Ulatırma Departmanı ve TfL 
tarafından yapılmıştır. 
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Preparation work for a hopper for Almohades in Casablancabegan at the beginning 
of 2017 has now finished. This will allow for tunnelling works to start shortly. In July 
2016 the turkish company Makyol SA secured the EUR55.21 million (MAD540.11 
million) contract to build the new 1890m Les Almohades tunnel and the 380m 
access roads which will help to cut Casablanca’s traffic congestion. The new twin 
tube tunnel, which is unidirectional has two lanes for each tube.

Hopper of AlmoHAdes

Fas’ın başkenti Kazablanka’da Almohades 
Bulvarı’nda 2017 yılında başlayan şaft 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bu işlemin 

tamamlanmasının ardından tünelcilik 
faaliyetleri kısa sürede başlayacaktır. Temmuz 
2016 tarihinde Makyol tarafından 55,21 
milyon Euro bütçe ile imzalanan sözleşmede 
1.890 metre uzunluğunda bir tünel, 380 

AlmohAdes ŞAftı ve tünelleri

Kaynak: www.casa-amenagement.ma

metre erişim yolları yapımı işi yer almakta 
ve Casablanca’daki trafik problemini çözmeyi 
amaçlamaktadır. Çift tüp olarak tasarlanan 
tünel iki yönlü olup, her bir tüp çift şerit 
içermektedir. 

Sidi Med Ben Abdellah ve Zaid ou Hmed 
Bulvarları boyunca yer alan kavşak yapılarını 
yer altına almayı amaçlayan bu projede 2.270 

metrelik çalışmanın 1.890 metrelik kısmı yer 
altında konumlanmaktadır. 
Projenin yerüstü kısmında yapılacak işler 
arasında:

 Yerüstünde yer alan yolların revizyonu;
 Yerüstünde yer alan yolların 2x3 olarak 

düzenlemesi;
 Zelaqa bölgesinde 5 nolu hat ile tramvay 

geçişi ve tıkanıklığı azaltmak için gerekli 
önlemlerin uygulanması 

 Park bölgelerinin düzenlenmesi.
Yeraltı işlerinde ise aşağıdaki çalışmalar 
yürütülecektir: 

 Yeraltı transit geçişi için yolların 2x2 olarak 
düzenlenmesi;

 Güvenlik kamera sistemi, yangın algılama 
ve mücadele sistemlerinin kurulumu;

 Teknik yönetim merkezi yapımı ve 
ekipmanlarının tedariği, aydınlatma, 
sinyalizasyon ve elektrik işleri. 
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Terratec Tight Radius Shields 
(TRS) facilitate a challenging 
curved alignment on a major 
new drainage tunnel project 
for the Bangkok Metropolitan 
Administration (BMA). In April 
2017, Terratec celebrated the 
successful Factory Acceptance 
Tests of two new 5.70m 
diameter tight radius Earth 
Pressure Tunnel Boring 
Machines (EPBMs) destined 
for the 9,187m-long Bueng 
Nong Bon to Chao Phraya River 
Diversion Tunnel Project, in 
Bangkok, Thailand

ExtrEmE ArticulAtion 
for BAngkok flood 
PrEvEntion

BANGKOK SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARI İÇİN ÖZEL TBM

58-59-YURTDIŞI PROJELERİ-BANGKOK SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARI İÇİN ÖZEL TBM.indd   58 29.05.2017   16:52:54



59Yurtdışı Projeler – Overseas Projects

Mayıs - Haziran 2017  .  www.tuneldergisi.com 

Terratec küçük viraj yarıçaplı şildli makineleri (Tight Radius Shields: 
TRS), Bangkok Büyükşehir İdaresi (BMA) adına yürütülen kurplu 
bir güzergah tasarımı olan yeni drenaj projesinde çalışmalarını 

yürütüyor. 

Nisan 2017 tarihinde Terreatec Bangkok Bueng Nong Bon ile Chao 
Phraya arasında gerçekleştirilecek olan nehir yönlendirme projesinde 
kullanılacak olan iki adet 5,70 metre çapında küçük viraj yarıçaplı  Pasa 
basınçlı TBM için fabrika kabul testlerini gerçekleştirmiştir. Törende 
BMA yetkililieri, ve Tayland’lı yüklenici olan Sino-Thai Engineering & 
Construction Public Company Limited (STECON) çalışanları yer almıştır. 

Bangkok şehrinin güney doğusunda konumlandırılan 9,187m 
uzunluğundaki Bueng Nong Bon ile Chao Phraya arasında 
gerçekleştirilecek olan nehir yönlendirme projesi BMA tarafından 
yürütülen dört ana sel önleme projesinden üçüncüsüdür. Uzun dönemde 
BMA’nın düşüncesi bu projeler ile yağış sezonunda meydana gelen sel 
baskınlarını önlemek olarak gösterilebilir. 

Yoğun şehirleşmeden dolayı şehrin doğusu ile batısı arasında Bueng 
Nong Bon havzası ve Chao Phraya nehri arasında kalan bölgede 
oldukça fazla ana yol konumlandırılmıştır. Bu nedenden dolayı, tünel 
güzergahında oldukça fazla sayıda kurplu dönüş bulunmaktadır. 
Bu problemin üstesinden gelmek için Terratec küçük viraj yarıçaplı  
makinaları Dönüş Eklem Sistemi ile donatılmış ve 7,5 derece eklem 
açısı sayesinde 35 metre yarıçapında kurpları dönebilecek donanıma 
sahiptir.

S54 kodlu ilk makina 65 m kurplu bir tünel kazısına 15 metre çapındaki 
başlatma şaftından başlayacaktır. Bueng Nong Bon havzasından kazıya 
başlayacak olan makina ilk olarak Klong Nong Bon istasyonuna 
varacaktır. Ardından 12 metrelik bir şaft içerisinde 90 derecelik bir dönüş 
yaptırılarak Klong Kled istasyonu yönünde kazı çalışmalarına devam 
edecektir. Son sürüşü ise 40 m yarıçaplı kurba sahip olan tünel ile kuzey 
yönünde Sukhumvit 101/1 şaftına varacak ve burada söküm işlemleri 
gerçekleştirilecektir. Bu kesitin toplam uzunluğu ise 5523 metredir.

İlk kesite paralel olarak S55 kodlu ikinci makina ise projenin geriye kalan 
iki kesitinde çalışmalarını yürütecektir. 15 metre çaplı Bang Aor pompa 
istasyonu şaftından kazıya başlayacak olup, 2975 metre uzunluğunda ve 
65 metre kurp yarıçapına sahip bir kazı çalışması yürüterek Sukhumvit 
66/1 şaftına varacaktır. Bu noktada tünel ekibi Sukhumvit 101/1 şaftında 
kazı işlemlerini tamamlamadan önce 40 metre kurp yarıçapına sahip 
S şeklinde spiral bir kurp kazısı yaparak çalışmalarını sürdürecektir. 
Burada söküm işlemleri gerçekleştirilecek ve ardından Bang Aor pompa 
istasyonuna geri gönderilerek 65 metre kurp yarıçapına sahip batı 
yönünde 690 metrelik kazı çalışmasını gerçekleştirerek Chao Phraya 
nehri çıkış şaftında çalışmalarını bitirecektir. Güzergah üzerindeki 
jeolojik birimler ise yumuşak-sert kumlu kil formasyonu, sert kil ile çok 
sıkı kum yapısından oluşmaktadır. Ortalama örtü kalınlığı 30 metre olup, 
maksimum su basıncı 1,5 bar olarak hesaplanmıştır.

TBM’in yumuşak zemin ortamı için hazırlanan kesicikafa tasarımı 
açık bir tasarım içermekte olup, sıyırıcılar ile desteklenmiştir. 1,2 m 
kalınlığında 5 m iç çapa sahip segmentler kazı süresince yerleştirilecek 
ve 40 metre kurp yarıçapı olan keskin bölgelerde ise daha kısa tip 
segmentler kullanılacaktır.Başarılı fabrika kabul testlerinin ardından 
makinalar Tayland’a gönderilecektir. Kazı çalışmalarına bu senenin 
sonunda başlaması planlanan makinaların işletimleri Terratec firmasının 
deneyimli arazi ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Satış sonrası 
optimum performans ve başarılı bir proje için bu ekip elinden geleni 
yapacaktır. 

Tamamlandığında tünel saniyede 60 metreküp drenaj kapasitesine 
sahip olup, 85 km2’lik bir alanda sel baskınlarını önleyebilecektir. 
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The Tunnel Boring Machine (TBM) arrived at MANIATIKA Station 
in the presence of Mr. Christos Spirtzis, Minister of Transport and 
Infrastructures, signaling thus the beginning of the completion of a 
major Project to the benefit not just of Piraeus, but of the entire Attica 
basin. Upon the completion of the Project, Line 3 will be 50km long and 
shall have 27 stations. It will connect the Port of Piraeus with the Athens 
Historical Center and Athens International Airport.

Athens Metro- Line 3 Metro extension to PirAeus

ATİNA METROSU HAT 3’ÜN PIRE UZATMASI 
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TBM’in Maniatika İstasyonu’na varmasından sonra Ulaşım ve 
Altyapı Bakanı Christos Spirtzis “2019 yılı itibarı ile metro hattı 
Aghia Varvara, Korydallos ve Nikea bölgelerine hizmet edecek 

olup, 2020 yılında tamamlanmasının ardından hizmete açılacaktır” 
sözlerini dile getirdi. Bakan sözlerine şu şekilde devam etti, “Atina 
ve Selanik şehiriçi ulaşımda yeni bir sayfa açmaktadır. Uzun süredir 
bekleyen projelerde çalışmalar başlamış olup, yeni projelerin ise 
temelleri atılmaktadır.”

TBM’in istasyona varmasını ardından sinyalizasyon çalışmaları 
başlamış olup, tamamlandığında sadece Pire’ye değil aynı zamanda 
bütün Attica bölgesine fayda sağlayacaktır. 

Ulaşım Bakanı Pire uzatması olan Hat 3 çalışmalarının kısa sürede 
tamamlanması gerektiğini vurguladı. Bütün partilerin bu alanda 
düşüncelerinin sabit olması gerektiğini ve yıllardır beklemede olan 
projelerin acilen tamamlanıp, yeni ulaşım ve yeraltı uygulamalarını 
hayata geçirmek zorunda olduklarını dile getirdi. 

3 nolu hattın çalışmalarında tünelcilik faaliyetlerinin %67’si ve 
toplam projenin %50’sinin tamamlanması ile başarılı bir noktaya 
geldiğini dile getiren Ulaşım Bakanı, 2019 yılı itibarı ile projenin bir 
kısmının hizmete açılacağını duyurmuştur. Bizim nihai düşüncemiz 
Atina’da mevcut metro projelerini arttırmaktır. Bu düşüncemizi en kısa 
zamanda Selanik şehrinde de uygulamak istiyoruz. Varolan projelerde 
Tünel açma işlemleri her geçen gün sona yaklaşmakta ve biz yeni 
uzatma hatları ile yeni projeler üzerine yoğunlaşmaktayız. Ülkemizde 
Atina ve Selanik şehirlerinde ulaşımda yeni bir sayfa açmakta ve 
planladığımız yeni projeler ile şehiriçi ulaşımı en iyi seviyeye taşımak 
istiyoruz sözlerini dile getirdi. 

Spirtzis sözlerine şu şekilde devam etti “Bugün Maniatika istasyonuna 
varan TBM için burada toplanmış bulunuyoruz ve buradan Pire 
istasyonuna devam edecek kazı çalışmalarında güvenli bir süreç 
olmasını diliyorum. Bu süreç çerçevesinde meydana gelecek 
rahatsızlıklardan ise değerli vatandaşlarımdan ayrıca özür diliyorum. 

Aynı zamanda projenin Atina ulaşım haritasını oldukça geliştirecek 
olduğunu ve Attica bölgesindeki hayat kalitesini arttıracağını da 
bildirmiştir. “Pire’den Atina uluslararası havalimanına olan yolculuk 
1 saat 45 dakika yerine 55 dakika sürecektir. Bu bizim hayatımızda 
önemli bir gelişme olarak gösterilebilir”.

Bakan, bunlara ek olarak 3 nolu hattın uzatması işlerinin kolay bir 
iş olmadığını sayısız yönetim hatası bulunduğunu, yasal kısıtlamalar 
ve teknik problemler ile birçok problemin ortaya çıktığını belirtti. 
“Problemleri kısaca özetlemek gerekirse kötü planlama ve tasarım 
bizi Pire istasyonunun yerini değiştirmeye yöneltti. Katı Yunan 
kanunları KDV üzerine problemler yaratınca proje aylarca askıya 
alındı. Çevresel kanunlarda yaşadığımız sıkıntılar ve arkeolojik kazı 
raporunun eksikliği bu problemlerin başlıcaları olarak gösterilebilir”.

Ulaşım ve Altyapı Bakanı TBM’in kazı tamamlama törenine 
Attiko Metro S.A. Genel müdürü Yiannis Mylopoulos ve yöneticisi 
Theodoros Papsdopoulos ile katılım göstermiştir. Aynı zamanda 
Nina Kasssimatis Syriza MP, George Gavrilis Pire Vali yardımcısı, 
Yiannis Moralis Pire valisi, Aghia Varvara valisi George 
Kaplanis, Nikea-Aghios Ioannis Rentis valisi George Ioakimidis, 
ve Korydallos valisi Stavros Kassimatis törene katılımlarını 
gerçekleştirmiştir.

Attiko Metro Genel Müdürü Yiannis Mylopoulos konu hakkında 
“Stratejik altyapı projelerinden biri olan metro projesini ekonomik 
krizin olduğu bir dönemde gerçekleştirmek ve ülkemizi gelişen ülkeler 
arasına yeniden sokabilmek başlıca hedeflerimizden biridir. Pire hattı 
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uzatması ve Selanik metrosu işlerinin yeniden başlatılması, önümüzdeki 
hafta Atina 4 nolu hat ihalesinin yapılacak olması ve Yunanista’nın 
önemli üç şehrindeki büyük çaplı projeler ile bireylerimizin yaşam 
standartlarını yükseltmeye ve ekonomik gelişimimize katkı 
sağlamak için çabalıyoruz” sözlerini dile getirdi.

Ardından Nina Kassimatis, SYRIZA MP TBM’in Maniatika 
istasyonuna varmasını şu şekilde yorumladı. “Tam bir ay önce 
Nikea ve Korydallos şantiyelerine yaptığım ziyaretlerde tünelicilik 
çalışmalarının %65’inin tamamlandığını ve Maniatika istasyonuna 
50 m’lik bir mesafe kaldığını öğrendim. Zaman için gerekli saygının 
gösterilmesi beni memnun etti. Bugün TBM’in istasyona varması ile 
belediye Pire’nin ikinci bölgesine metroyu 2019 yılında merkezine 
ise 2020 yılında ulaştıracağının haberini vermiştir”.

Pire valisi Yiannis Moralis tören hakkında “Bugün Pire için oldukça 
gurur verici bir gündür. Bakan Spirtzis, Attiko metro yöneticileri 
ve komşu belediyelerin valileri ile birlikte törende olmak oldukça 
heyecan verici. Metro projesi tüm hızıyla devam etmektedir. Bölgeler 
arası bir proje olduğu için sadece Pire’yi etkilemeyecek aynı zamanda 
bütün bölgenin ulaşım haritasını değiştirecektir. Bu tarz büyük çaplı 
bir proje etrafta yaşayanlara rahatsızlık verdiğini hepimiz çok iyi 
biliyoruz. Onların gösteridiği saygıya minnettarız ve sonucunda 
bütün bölgeye faydalı olacağının farkındayız. Bu proje Pire, Maniatika 
ve 5. Belediye bölgesini etkileyecektir” sözlerini dile getirdi.

Projenin tamamlanması

TBM’in Maniatika istasyonuna varması tünelcilik faaliyetlerinin 
2/3’ünün tamamlanmış olduğunu göstermektedir. TBM bu noktaya 
varana kadar problemli kireçtaşı formasyonundan geçmiştir. Ön 
görülen süre dahilinde bütün istasyonlarda TBM ile ilgili işlerin 
tamamlanması bu senenin sonunu bulacaktır. 

Elde edilen bilgi ve Bakanlık ile yüklenici şirketin yönetimi tarafından 
yapılan girişimler ile daha önce varolan engeller kaldırılmış ve ilk 
üç istasyonun (Aghia Varvara, Korydallos, Nikea) hizmete 2019 
yılının ilk çeyreğinde alınması planlanmıştır. Projenin geriye kalan 
kısmı ise 2020 yılının sonuna doğru hizmete alınacaktır.

Maniatika istasyonu ise 2020 yılının başlarında hizmete alınacaktır. 
Metro hattı uzatması günde yaklaşık 132000 kişiye hizmet 
verecektir. Ek olarak, projenin tamamlanması ile birlikte günde 
ortalama 23000 araç trafikten kalkacak ve 120 tonluk CO2 oluşumu 
engellenecektir.

Pire istasyonu büyük bir aktarma bölgesi olarak tasarlanmış ve iki 
metro hattını (1 ve 3 nolu hatlar), liman, banliyo treni ve tramvay 
hattını birbirine bağlayacaktır. Bu bölgeye hizmet ederek bütün 
ulaşım birimlerine erişimi sağlayacaktır.

Projenin tamamlanması ile birlikte 3 nolu hat 50 km uzunluğa ve 
27 istasyona sahip olacaktır. Pire limanını Atina Tarihi merkezi ve 
uluslararası havaalanı ile bağlayacaktır.

Liman ile havaalanı arasındaki seyahat süresi 55 dakikaya inecek 
olup, şu an 1 saat 45 dakika süren ve birçok aktarma ile ulaşılan bu 
süreci oldukça rahatlatacaktır.

En önemli nokta ise ülkenin iki ana giriş çıkış kapısı olan bu 
bölgeler birbirine bağlanmış olacak ve yolcu transferleri oldukça 
rahat bir şekilde yürütülecektir.

Ek olarak, uzatma hattının devreye alınması ile birçok otobüs hattında 
da düzenleme yapılması gerekmektedir. Belediyelere hizmet veren 
bu hatların (Aghia Varvara, Nikea, Korydallos, Piraeus) bundan sonra 
metro sistemini besledikleri bir hat olması gerekmektedir. 

Mayıs - Haziran 2017 .  www.tunelder.org.tr
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İ sviçre’de Basel ve Luzern şehirleri 
arasındaki A2 otobanında bulunan 
Belechen Tüneli’nde yenileme çalışmaları 

yürütülüyor. Günlük 55.000 araç geçişiyle 
en önemli rotalardan biri olan karayolunda 
mevcut çift tüp tünelde yürütülecek yenileme 
çalışmalarının trafiğe etkilerini minimuma 
indirmek için İsviçre Ulusal Karayolu 
Müdürlüğü üçüncü bir tünel hattının 
açılmasına karar verdi. Mevcut tüneldeki 
yenileme çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından boşa çıkacak olan üçüncü tüp ise 
kaçış tüneli olarak kullanılacak.

BELCHEN KARAYOLU TÜNELİ YENİLEME PROJESİ 

Geçtiğimiz aylarda, Marti Tunnelbau AG 
firması Belchen Tüneli’nde karşılaşılan 
karmaşık jeoloji ile ilgili problemleri genel 
olarak çözmüş ve S947 kodlu TBM ile Mart 
ayı itibarıyla kazı çalışmalarının yüzde 90’lık 
kısmını tamamlamıştır. 

3.2 km uzunluğundaki 3 tüplü tünelde 
tünelcilik faaliyetleri segment kaplama ve 
diğer iç kısım işleri ile birlikte yürütülmektedir. 
İlk olarak, Renesco AG çalışanları birincil 
kaplama işlemlerini yürütmekte ve ardından 
Marti Tunnelbau ekibi donatı ve beton işlerini 

tamamlamaktadır. Ön üretimli tünel elemanları 
tünele ulaştırılmakta ve kurulumu yapılıp, 
enjeksiyon işlemleri yürütülmektedir. Bundan 
sonraki adımlar ise sızdırmazdık işlemleri 
ve segment yapısının tamamlanması olarak 
devam etmektedir. Son aşama ilk 800 metre 
boyunca yürütülecek olan yalancı tavanın 
sağlamlaştırılması işleridir.

Eğer inşaat işleri planlandığı gibi giderse 
tünel açma makinası Basel kısmında yer 
alan Eptingen kuzey girişine temmuz ayı gibi 
ulaşacaktır. Kazı işlemlerinin tamamlanması 
ise buna paralel olarak kutlanacaktır. 

Tünel açma makinası kazı çalışmalarına 9 Şubat 
2016 tarihinde başlamıştır. İsviçre’de kullanılan 
en büyük TBM olma özelliğini taşımaktadır. 350 
ton ağırlığa sahip olan kesici kafa, İsviçre’deki 
en büyük olma özelliğine sahiptir. 

Toplam ağırlığı 2.000 ton, uzunluğu 75 metre 
ve kesici kafa çapı 13,97 metre olan bu TBM 
üç yıllık çalışmasının ardından Eptingen kuzey 
portalında kazı çalışmalarını tamamlamayı 
planlamaktadır. Proje süresince toplamda 
470.000 metreküp kaya kütlesi kazılmaktadır.  

Located on the Swiss highway A2 between Basel and Luzern, the Belchen 
Tunnel is crossed by around 55,000 vehicles per day. In order to reduce 
impacts on traffic to a minimum during the required refurbishment works on 
the two existing pipes, the Swiss National Road Department commissioned 
construction of a third tunnel pipe. The tunnel boring machine with a drill 
head diameter of 13,97 meters, a length of 75 meters and a total weight of 
2’000 tons will break through the Belchen in three years.

Belchen RefuRBishment tunnel PRoject
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Ç inli TBM üretcisi CREG tarafından 
Nanchang Metrosu Hat 2 için üretilen 
CREC 160 isimli çamur basınçlı TBM, 

Ganjiang Nehri altındaki geçişini tamamladı. 
27 Mart tarihinde 1.736 metre uzunluğundaki 
kazısını tamamlayıp, havalandırma şaftına 
ulaşmıştır. Bu kazı çalışmasının 1.342 metre 
uzunluğundaki kısmı nehir havzasında 
gerçekleştirilmiş olup, Nanchang Metrosu Hat 
1 için yapılan çalışmadan yaklaşık 400 metre 
daha uzundur.

Karmaşık jeolojik yapı

TBM kazı çalışmalarına Ganjiang Nehri altında 
yüksek geçirgenliğe sahip bir formasyon 
ortamında başlamıştır. Makina aynı zamanda 
Ganjiang dayk yapısını ve fay hattı üzerinde 
de kazı yapmıştır. Sabit ve gerçek zamanlı 

CREG TBM NaNChaNG ŞEhRiNdEki NEhiR 
GEçiŞiNi TaMaMladı

bir izleme sistemi ile tünelin içerisine su ve 
kum girişi önlenmiş, ayrıca yeryüzü oturmaları 
dikkatlice takip edilmiştir. 

Uzun soluklu bir ilerleme

Orta dereceli ayrışmış pelitik silttaşı üst 
kısımlarda gevşek ve alt kısımlarda sert 
bir yapıya hakim olarak tünel güzergahı 
boyunca yer alan formasyondur. Uzun süreli 
kazı işlemlerinde beklenen problemler 
arasında kesici kafa tıkanması, çamur arıtma 
problemleri ve üst kesimde bulunan kayaç 
yapısının göçmesi olarak gösterilebilir. Bunlar 
ile başa çıkmak için yapılan uygulama ise 
ikincil bir enjeksiyon çalışması olmuştur. 
Santrifüj miktarının yükseltilmesi ve hızlı 
katılaşma gösteren çamur uygulamaları ile 
yukarıda belirtilen problemlerin çözümü 

sağlanmıştır. Kazı boyunca elde edilen en iyi 
aylık performans değeri 436,8 metredir.

Bu projenin yüklenicisi Çin Demiryolu Tünel 
Grubu (CRTG), Çin’in ve uluslararası pazarın 
ileri gelen tünelcilik firmalarından biridir. Nehir 
geçiş kazısının tamamlanmasının ardından 
CREC 160 kazı çalışmalarını tamamlamaya 
oldukça yaklaşmıştır. Nanchang Metrosu 
Hat 2’nin deneme çalışmalarının başlaması 
oldukça ileri bir adımdır. 

CREC 160, a � 6.3m Slurry TBM supplied by CREG for Nanchang Metro Line 
2 completed its crossing beneath the Ganjiang River in Nanchang. On March 
27, the machine met its target ventilation shaft precisely after a drive of 
1,736m. The 1342m river-crossing section thereof, 400m longer than that of 
Nanchang Metro Line 1, refreshing the TBM river-crossing drive.

CREG TBM CoMplETEs RivER CRossinG in nanChanG
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İstanbul Metrosu, III. aşaMa IV. leVent-
ayazağa KesİMİ, seyrantepe yaya tünellerİ 
(türK teleKoM arena stadI) KazI yönteMİ

Öner Yılmaz

Maden Mühendisi, soner TeMel 
Mühendislik inşaaT ve TicareT a.ş., 
isTanbul

Turgay ÖzaT

JeoloJi Mühendisi, soner TeMel 
Mühendislik inşaaT ve TicareT a.ş., 
isTanbul

ahMeT varol

JeoloJi Mühendisi, soner TeMel 
Mühendislik inşaaT ve TicareT a.ş., 
isTanbul

Istanbul subway, IIIrd Phase, IVth leVent-ayazaga 
segment, seyrantePe PedestrIan tunnels (turk telekom 
arena stadIum) excaVatIon method

ÖzeT
İstanbul’da Metro Tünelleri; değişik kaya ve zemin özellikleri 
olan formasyonlarda açılmaktadır. Yapım aşamasında seçilecek 
yapım yöntemi şehirleşmenin içerisinde minimum deformasyonla 
çevreye zarar minimize etmeyi güvenceye alacak şekilde tünel 
açılmasını gerektirir.

Çalışma sahasındaki tünellerin % 83 ü dolgu içersinde açıldığından 
ve Tem otoyolunun 8 metre altından geçmesi nedeniyle projedeki 
mühendislik parametreleri ayrı bir önem taşımaktadır.

absTracT
Subways tunnels in Istanbul; opened in different formations of 
rock and soil properties. For selection of excavation method in 
urbanization zone should consider minimum deformation and 
environmental hazards.

The 83% of tunnel in study area opened in stopping and due 
to crossing of 8 meter from Tem highway, the enginnering 
parameters in this project has a difference significant.

Giriş

Tünellerin amacı; seyrantepe Metro istasyonu ile aslantepe stadı 
(Türk Telekom arena) arasında yaya yolcu geçişi 3 ayrı tünel ile 
sağlanmaktadır.

Tüneller; Fatih sultan Mehmet köprüsü- kınalı otoyolu 
güzergâhında (FsM köprüsünden 2 km kınalı yönünde) TeM 
altında açılmıştır. yaya Tünelleri 54,40 m² kesit alanında b1 Özel tipi 
olarak açılmıştır, 1 no’lu tünel:101,9 m, 2 no’lu tünel: 102,9 m, 3 no’lu 
tünel: 103,9 m uzunluğunda açılmıştır. 3 Tünelin girişi 42,60 m’lik 
yatay mesafededir (şek. 1 ve 2).

1 ve 2 no’lu tünel arası yanal topuk mesafesi 10,25 m, 2 ve 3 no 
‘lu tünel arasındaki yanal topuk mesafesi ise 9,01 m’dir. Tünelin 
üzerindeki dolgu yüksekliği ortalama ( et kalınlığı ) 7 – 8,5 m’dir.

Şekil 1. Tünellerin giriş noktası

Şekil 2. Bir başka görünüm tünellerin giriş noktalarından

2 KAZI YÖNTEMi

seyrantepe yaya (geçiş) Tünelleri b1 özel Tipi olarak projelendirilmiştir.
b1 Tünelleri 42 m² kesit alanında olmasına rağmen seyrantepe’de 
açılan tüneller ; b1 Özel a5 tahkimat tipi sistemiyle açılmıştır.
bu tünellerde; çift sıra umbrella arch (şemsiye boruları) sistemi 
uygulanmıştır (şek. 3 ve 4).

umbrella arch sisteminde; kesit alanı 1. iksada 45,1 m² 6. iksada 
54,40 m²’dir. iki iksa arasındaki kot (yükseklik) farkı 12,6 cm olup 
6 iksalık ring boyunca 75,6 cm yükselerek tünel açmak zorunda 
kalınmıştır.
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Şekil 3. Umbrella Arch hazırlığı Şekil 5. Delgi sırasında uzaktan görünüm

Şekil 6. Tünellerin uzaktan görünümüŞekil 4. Umbrella hazırlığı

yeni bir periyotta kazıya başlamadan önce kazı yapılacak aynanın; 
umrella arch boruları, yüzey zemin Çivileri ve yan zemin çivileri 
çakılmış enjeksiyonları yapılmış ve priz almıştır. kazısı tamamlanan 
ringte ise; yan zemin çivileri torklanmış, son ringte aynadan 4,8 
metresine kadar olan kısmın geçici alt yarısı, 9,6 m gerisine kadar 
olan kısmın kalıcı alt yarısı tamamlanmıştır.

1 nolu iksanın kazısı aynadaki püskürtme betonun göbek kısmı 
kırılmadan yanlardan iksanın yerleşebileceği kadar 1,10-1,20 m’lik bir 
kısımın kazısı yapılıp, kazılan kısma 3 cm emniyet için püskürtme 
beton atılmıştır.

sonraki 5 iksanın kazısında 1-2 metre orta destek göbeği bırakılarak 
sadece iksanın kurulabileceği kadar yan kısımlar kazılmak (iksa 
gabarisinden içe doğru 1-2 m’lik kısım) suretiyle devam edilmiştir. 
aynada bırakılan destek göbeği, tünel aynası için bir başka emniyet 
parametresidir. 

Tünel kazısına 2 nolu tünelden başlanılmış olup; 2 nolu tünelde 30 
metre lik ilerleme yapılıncaya kadar diğer tünellerde (stabilitenin 
olumsuz etkilenmemesi için) kazıya başlanmamıştır. 2 nolu tünel 30 
metreye ulaştıktan sonra 1nolu tünelde kazıya müsaade edilmiştir. 
aynı şekilde 2 nolu tünel 60 metre, 1 nolu tünel 30 metre oluncaya 
kadarda 3 nolu tünel kazısı başlamamıştır (şek. 6).

2.1 ön tahkimat elemanları

2.1.1 aynanın kapatılması

aynada umrella arch ve ayna zemin çivileri delgisi öncesinde 
aynanın düzeltilip Ø 221-221 çelik hasır aynaya montajı yapılarak 
püskürtme beton ( 10cm ) ile ayna kapatılmıştır.

aynaya bağlanan çelik hasırlar önceden çakılmış olan zemin 
çivilerine bağlanmakta ayrıca önceki zemin çivileri uçları 30 cm 
kadar dışarıda bırakılarak ayna yüzeyinde dağılımın düzgün 
yapılması sağlanmaktadır.burada ayna kapamadaki amaç; delgi 
esnasında makinenin darbesi ve hava basıncından aynadaki dolgu 
malzemesinin olumsuz etkilenmesini önlemek veya azaltmaktır.

2.1.2 araştırma enjeksiyon kuyulari

Tünel aynasından yatayla 10–12 derecelik açı yapacak şekilde 120 
mm çapında 9 metre boyunda delikler delinip, 3–4 bar basınçla, 
çimento/su =1/1 karışım oranlı enjeksiyon verilmiştir. buradaki 
amaç ise ayna umbrella arch gabarisi dışında kalan dolguda 
konsolidasyon sağlamaktır.

2.yaya tünelinde km: 0+026,40 ye kadar olan kısımda yüzey 
deformasyonlar 30-35 mm ye çıkınca uygulamaya 4 adet, 9 metre 
boyunda ön araştırma delikleri ilave edilmiştir.
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2.1.3 umbrella arch uygulaması

bu yöntemde ayna üzerine gelecek basınçları karşılayabilmek 
amacıyla, kazı tavanına 9 m uzunluğunda 23 ad. +24 adet, toplamda 
57 adet çift sıra çelik borular yerleştirilmektedir. bu boruların 
yerleştirilebilmesi için kazı kesiti projedekinden 50–75 cm daha 
geniş açılmaktadır.

Makinelerin çalışması ve boruların yerleştirilebilmesi için bu 50 
cm boşluk kullanılmaktadır. daha sonra delik çapı 130 mm (5’’), 
delik açısı 6-8º ayna gabarisinden dışa doğru olacak şekilde foraj 
yapılarak ,içine et kalınlığı 6,3 mm ve boyu 9 m olan 114 mm (4’’) 
çapında çelik borular yerleştirilmektedir (şek. 7).

bu boruların aralığı 30-40’cm dir. enjeksiyon için boru içersine 2 
adet (1. si 1-2 metre, 2. si 10 metre boyunda)20 mm lik pvc boru, 
delik ile boru arasına da 1-2 metre uzunluğunda 3. bir pvc boru 
bırakılır. boru ağzı enjeksiyon manşonu ile kapatılarak, etrafı alçı ile 
sıvanmakta ve boruya düşük kottaki hortumdan basıncı 2–3 bar, 
çimento / su oranı 7/5 olan enjeksiyon verilmektedir.

umbrella arch borularının altında genişleyen ve yükselen kafes 
çelik iksalar monte edilmektedir. böylece kemeri oluşturan 
çelik boruların bir kısmı iksaya basarak diğer ucu da ayna 
üzerindeki formasyon içinde kalmak suretiyle iki ucu mesnetli 
kiriş gibi çalışmakta ve üzerine gelen gerilmeleri emniyetle 
taşıyabilmektedir.

Çelik boruların montajı ve enjeksiyonu tamamlanıp priz aldıktan 
sonra tünel kazısına geçilmektedir.

2.1.4 zemin çivisi (sürtünme kolonu)

umbrella arch uygulamasında tavanın olduğu kadar aynanın da 
kontrol altına alınması önemlidir. gelen yüklerden dolayı aynada 
plastikleşerek dayanımını yitiren malzeme hacmi kadar yüzeyde 
oturmalar olacaktır. bunu önlemek için tünel aynasındaki 
zeminin mühendislik parametrelerini olumlu yönde arttırmak 
gerekmektedir. ayna zeminini konsalide etmenin en etkili yolu 
sürtünme kolonları (zemin çivisi) oluşturmaktır (şek. 10 ve 11).

ayna önünden 10-12º aşağı eğimli 125 mm çapında delikler 
açılarak içine 9 m uzunluğunda,14 mm çapında tor çelikten imal 
edilmiş nervürlü çubuklar yerleştirilmektedir. zemin çivisi olarak 
adlandırılan bu çubukların sayısı ortam koşullarına göre ve tünel 
tipine göre değişmektedir.bu deliklerin içine 2-3 bar basınç 
altında çimento / su oranı 7 /5 olan karışım enjekte edilerek ayna 
sağlamlaştırılmaktadır.

Şekil 7. Çelik borular yerleştirilmesi

Şekil 9. Konik hale getirilmiş borular

Şekil 8. Yerleştirilen boruların tamamlanması Şekil 10. Zemin çivilerinin kurulumu

boruların delik içerisinde kolay ilerleyebilmesi ve içersine 
malzeme girmemesi için uçları konik hale getirilmektedir (şek. 9). 
enjeksiyonun, kayaçtaki çatlakları ve borunun etrafındaki zemini 
tam doldurabilmesi için boruların uçtaki 2 m’lik kısmına delikler 
açılmaktadır. bu boruların 5 m’lik kısmı kazılan kesimin üzerinde, 4 
m’lik kısmı ise bindirme olarak bırakılmaktadır.
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2.2 Kalıcı destekleme elemanları

2.2.1 Kafes çelik iksa

Çelik iksa iki adet T20’lik ve 1 adet T26’lık nervürlü çelik ile 
bunlar arasında bağlantıyı sağlayan T10’luk etriye elemanlardan 
oluşan üçgen kesitli bir destekleme elemanıdır. bunların zemine 
batmasını önlemek için ayak kısımlarında papuçlar mevcuttur. 
iki parça halindeki flanşlarından M24 cıvata ve M24 somunlarla 
bağlanmaktadır. a5 desteklemede üst yarı ile birlikte alt yarıdada 
kafes iksa kullanılmaktadır. 

Çelik iksanın görevleri (şek. 12), 

 kazıdan sonra olabilecek küçük kaya düşmelerini önleyerek 
çalışma emniyetini kontrol eder.

 Püskürtme beton prizini alana kadar, kayanın gevşemesine engel 
olur.

 Tünel kesitini korur.

 kısmi bir dengeleme basıncı gerçekleştirir.

 kırılma ve genleşme tehlikesini önler. 

2.2.2 Çelik hasır

istanbul metrosu seyrantepe yaya tünelleri kazısında Q377/221 
tipi çelik hasır kullanılmıştır. bu çelik hasırların çubuk çapları 
bir yönde (boy) çift sıra 6,00 mm, diğer yönde ise tek sıra 6,50 
mm olup, boyutları 5m x 2,15m ve 15 cm x 15 cm ebatlarında 
karelajlardan oluşmaktadır.Çelik hasırlar zemine mümkün olduğu 
kadar yaklaştırılmalı ayrıca, çelik hasırın montajında bindirmeler 
birbirinin üstüne düşeyde ve yatayda minimum 30 cm olacak 
şekilde monte edilmektedir.

2.2.3 püskürtme beton (shotcrete)

istanbul Metrosu çalışmalarında shotcrete kuru ve yaş karışım 
olarak kullanılmaktadır. Metro tünellerinde püskürtme beton 
genelde çelik hasır + iksa montajından sonra yapılmaktadır. ancak 
seyrantepe yaya Tünellerinde dökülmeyi önlemek için kazıdan 
hemen sonra emniyet amacıyla 3–10 cm’lik bir shotcrete tabakası 
oluşturulmuştur. Püskürtme beton; ortaya çıkan zayıf tünel 
aynasının (sıkıştırılmış dolgu – şek. 13) hava ile temasını keserek 
duraylığı sağlar. 

Şekil 11. Çivilerin takılmış hali

Şekil 13. Sıkıştırılmış dolgu 

Şekil 12. Çelik iksa görünümü

 iksa olarak donatıdan bükülmüş bir kafes kemer kullanılırsa 
hem püskürtme betonun tatbiki kolaylaşmakta, hem de püskürtme 
betona ek bir donatı elde edilmektedir.

 iksa ayaklarının her iki tarafta da sağlam zemine basmasını 
sağlamak önemlidir. bunu sağlamak için gerekirse ahşap takoz 
veya prefabrik beton bloklar kullanılır. 

bu nedenle kazı yapıldıktan hemen sonra uygulanmalıdır.Püskürtme 
beton uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar;

a) shotcrete uygulanacak yüzey serbest malzemelerden 
temizlenir ve yüzeyde su gelişi varsa uygun yöntemlerle drene 
edilir.

b) Çelik hasırın yüzeye iyi sabitlenmesi sağlanır ve shotcrete 
esnasında esneme yapması engellenir, 

c) Malzeme;kum+çimento+katkıkarışımının mutlaka homojen 
olması sağlanır.

2.2.4 yan zemin çivisi (bulon, pasif ankraj)

kaya bulonları; kayayı etkileyen çekme gerilmelerini tolore 
edecek şekilde sağlamlaştırmak, çekme gerilmelerini ana kayaya 
iletmek,tünel kazısından dolayı oluşan örselenmiş kısımları tünel 
arkasındaki sağlam kayaya taşıtmak ve sürtünme direncini 
arttırmak amacıyla uygulanan demir çubuklardır. 

seyrantepe yaya tünellerinde dolgu’da kaya bulonu görev 
yapmayacağı düşüncesiyle delik çapı büyültülerek Ø 140 mm ye 
çıkartılmıştır (şek. 14).

buradaki amaç sürtünme yüzeyini, dolayısıyla toplam sürtünme 
kuvvetini artırmaktır.
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Taşıyıcı plakaları shotcrete kabuğunun yüzeyine gelecek şekilde 
uygulanan zemin çivileri, shotcrete kabuğunun kaya kemeri ile 
birlikte çalışmasını sağlamaktadır. yan zemin çivileri 6,00 m 
boyunda, T26’lık nervürlü çelikten özel olarak imal edilir. bir ucu 12 

cm. dişli ve taşıma plakaları 200/200/120 mm. boyutlarında olup, 
Metrik 24 lük somun ile sabitlenir. zemin çivileri, enjeksiyon priz 
süresi dolmadan torklanamadığı için anında çalışan bir destekleme 
elemanı değildir. Torklama işlemi özel amaçla üretilen ve üzerinde 
bir skala olan tork anahtarı vasıtasıyla yapılır. Torklama kuvveti 
50 kn (5000 kg) olup, bu değere karşılık verdiğinde (pratik 
olarak bulon dönmüyorsa)sağlam kabul edilir.  uygulanması kaya 
bulonuna göre küçük farklılık göstermektedir; kaya bulonunda 
enjeksiyon basınçsız birşekilde önce verilir bulon sonra yerleştirilir.
zemin çivisinde ; delinmiş deliğe 6mt boyundaki demir ile birlikte 
Ø 20 lik 6,5 mt boyunda 40-50 cm aralıklı delikler açılmış plastik 
boru deliğe yavaşca sürülür, deliğin ağzına 1 mt lik 2. bir plastik 
boru sürülerek delik alçı ile kapatılır. uzun enjeksiyon borusundan 
2 /1 çimento -su oranındaki enjeksiyon şerbeti 1 atm basınç ile 
doldurulur, bırakılan kısa hortumdan enjeksiyon iyice tahliye olana 
kadar enjeksiyona devam edilir, kısa enjeksiyon hortumunun 
ucundan kıvırıp 2-3 saniye enjeksiyona devam edilir ve basınç 
hortumu da kapatılır, priz beklenmeye başlanır, 24 saat sonra 
torklanan zemin çivisi görev yapmaya başlamıştır.

3 DEĞErLENDirMELEr

3.1 Kullanılan Malzeme

Tablo 1’de kullanılan malzemenin hesaplanması verilmektedir. 
Tablodan göründüyü gibi bu tunel için toplam 2322 adet bulon 
kullanılmıştır.

3.2 süre analizleri

Tablo 2’de seyrantepe yaya tünelleri çalışma sürelerinin açılımı 
verilmektedir.

3.3 Jeoteknik enstrümanlar

seyrantepe tünelleri ve aç-kapa yapısı için yapılan jeoteknik 
enstrümanların listesi aşağıda çıkartılmıştır (Tab. 3). Tünel içinde 
deformasyonlar, deformasyon bulonu ve optik lerle takip edilmiştir. 
Tünel dışında ise; yüzey ve bina oturma bulonları (nivelmanlar), yük 
hücresi, inklinometre (eğim ölçer) ve refrektörlerle takip edilmiştir.

Şekil 14. Büyütülmüş delik çapı

Tablo 1. Tünellerin malzeme muhasebesi
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Tablo 2. Seyrantepe yaya tünelleri çalışma sürelerinin açılımı

Tablo 3. Jeoteknik enstrümanlar

4 SONUÇ VE ÖNEriLEr

 yüzeyde oluşan deformasyonlar, 100-120 mm olduğu halde, 
tünel içindeki deformasyonlar 20 mm civarında ölçülmüştür. 
bunu tünel projesinin tahkimat problemi olmadığı tünelin açıldığı 
dolgu içersinde oturmaların dolgu sıkışma parametrelerine göre 
gözlemlendiğini göstermiştir 

 Tünel içinde deformasyonlar düşük, yüzeyde ise daha yüksek 
çıktığından projeye ek olarak ön araştırma ve enjeksiyon delikleri 
ilave edilmiştir.

 beton da proje değerinin altında (%2,98) fiili beton dökümünün 
açıklaması; fazla püskürtme betonu ve deformasyon’dan 
kaynaklanmaktadır.

 Tünel kazılarına ortamdaki stabilitenin en az zarar görmesi 
düşüncesiyle 2 no’lu tünelden başlanıldığından (30 metrelik 

aralıklarla) 2. tünelin daha uzun sürede açılmış olması, aynı tarih 
aralığında 3 ayrı tünelde çalışma olmasının sonucudur.

 1.no lu Tünelde kazı tamamen dolguda değil yaklaşık % 52 si 
Trakya 

Formasyonu (çamurtaşı-silt taşı) içersinde açıldığından bu tüneldeki 
kontak enjeksiyonu miktarı diğerlerine göre % 18 daha azdır.

 Tünel kazıları sonrası; tünel güzergahındaki deformasyonlar 
sonucu TeM otoyolunda lokal asfalt tamiratı yapılmış, bunun dışında 
trafiği olumsuz etkileyecek bir durum sözkonusu olmamıştır.

seyrantepe tünelleri ve aç-kapa yapısı için yapılan jeoteknik 
enstrümanların listesi aşağıda çıkartılmıştır.Tablo:3 Tünel içinde 
deformasyonlar deformasyon bulonu ve optik lerle takip edilmiştir.
Tünel dışında ise;yüzey ve bina oturma bulonları (nivelmanlar) yük 
hücresi, inklinometre (eğim ölçer) ve refrektörlerle takip edilmiştir. 
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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. Kongreye 
Tünelcilik Derneği ile birlikte Türkiye’den bir çok tünelci katılıyor. 

Tünelcilik Derneği; ilk kez 2014 yılında Brezilya’da düzenlenen Dünya 
Tünel Kongresi’nde stant satın alarak Türk Tünelciliği’ni Dünya’da temsil 
etmeye başlamıştı.  Sonrasında 2015 yılında Hırvatistan’da, 2016 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Dünya Tünel Kongresi’nde de stant satın 

Norveç’iN BergeN Şehri DüNya TüNelcileriNi ağırlıyor

almış ve kongrelere hem bildiri sunumu hem de ziyaretçi delege olarak 

geniş çaplı bir katılım sağlamıştı. Tünelcilik Derneği Ailesi bu yıl da 

Norveç’in Bergen şehrinde yerini alarak 65 numaralı standında dünya 

tünelcilerini ağırlayacak.

The Norwegian Tunnelling Society (NFF) welcomes you to the World Tunnelling Congress and the ITA – AITES 
General Assembly from June 9th to June 15th 2017 in Bergen, Norway. The congress gathers around 1500 
tunnelling experts worldwide for presentations, working groups, seminars and site visits. His Royal Highness 
Crown Prince of Norway will open the World Tunneling Congress 2017 Monday the 12th of June. The selected 
paper for WTC17 is “The factors affecting the performance of three different TBMs in a complex geology in 
Istanbul” written by Professor Nuh Bilgin.

World Tunnel Congress WTC 2017 Bergen
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WTC 2017 açılış kokteyli (11 Haziran) ve WTC 2017 gala yemeği (14 Haziran)

 “Tünelcilik Derneği 
65 nO’LU  
Stantta 

yer alıyor”

kongrede kraliyet açılışı

12 Haziran Pazartesi günü Dünya Tünelcilik Kongresi açılışını Norveç 
Kraliyet Ailesi’nden Veliaht Prens Haakon gerçekleştirecek. 

Veliaht Prens; Bergen’de Norveç Kraliyet Deniz Akademisi’nden 1995 
yılında mezun oldu. 1996 sonbaharında Amerika’ya taşınan prens burada 
1999 yılına kadar kaldı ve Berkeley Üniversitesi’nde politik bilim üzerine 
çalışmalarını yürüttü. Ardından 2001 yılında dış işleri stajyer programına 
katıldı ve 2003 yılında Londra’da Afrika ihracatı üzerine uzmanlaşan yüksek 
lisans çalışmalarını tamamlayıp eğitim sürecini tamamladı. 

Veliaht Prens, Norveç’te geniş bir yelpazeye dağılan konuda resmi yetkiye 
sahiptir. Önemli organizasyonların yürütücüsü olan prens aynı zamanda sık sık 
yaptığı yurtdışı seyahatleri ile geniş çaplı iş görüşmelerine katılmaktadır. 

açılış töreninin seçili tebliği Tünelcilik Derneği Başkanı Profesör nuh 
Bilgin’den

Kongrenin Organizasyon Komitesi, konferans için Kabul edilmiş tebliğlerin 
önemini ve kalitesini öne çıkarmak amacıyla bir tebliğin seçilmesine ve 
açılış töreninde sunulmasına karar verdi. Bunun için diğer tebliğlerden 
ayrışan, güncel ilgi odağına sahip olan ve Bilimsel Komite’nin tebliğlere 
verdiği puanlara göre bir tebliğ seçildi. Bu değerlendirme ışığında Prof. 
Dr. Nuh Bilgin tarafından yazıalan “The factors affecting the performance 

of three different TBMs in a complex geology in Istanbul – İstanbul’un 
karmaşık jeolojisinde üç farklı TBM’in performansını etkileyen faktörler” 
başlıklı tebliğ seçildi. Organizasyon komitesi bu tebliği çok enteresan ve 
güncel konularla yakından ilgili buldu ve açılış oturumuna da uygunluk 
gösterdiğine karar verdi.

Seçilmiş olan bildirinin temel amacı, mevcut ve yeni nesil tünelcilik 
profesyönellleriyle bilgi ve tecrübelerin paylaşılabilmesi ve onlar için ilham 
kaynağı olması düşünülmüştür.

Açılış töreninde geleneksel olarak yapılan “Muir Wood Dersi” sunumunu ise 
Profesör Håkan P. Stille yapacak. Açılış oturumunda sunum yapacak diğer 
konuşmacı ise Profesör Nick Barton olacak. Kongrede üç gün boyunca 15 
farklı teknik oturum düzenlenecek. Her bir oturumda ise 8 adet sesli tebliğ 
sunumu yapılacak. 

kongrenin sosyal programı
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Kongrenin düzenleneceği alan hem 11 Haziranda düzenlecek olan 
kongre açılış kokteylini hem de 14 Haziranda düzenlenecek olan 
gala yemeğine ev sahipliği yapacak olan Grieg Hall. Endüstriyel 
bağlantılar ve yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz konferans 
çerçevesinde düzenlenen bu sosyal etkinlikleri kaçırmamanızı 
tavsiye ederiz.

WTC 2017 açılış kokteyli 11 Haziran Pazar günü saat 18:30 
gibi başlayacak ve yaklaşık olarak 1 saat sürecektir. Atıştırmalık 
yiyecekler ve içecek servisi olacaktır. Grieg Hall restoranlardan 
oldukça yakın bir mesafede yer aldığından isteyen katılımcılar 
buradan akşam yemeğine devam edebilir ve Norveç gecelerinin 
keyfini çıkartabilir. Açılış kokteyli kayıt yaptırmış olan bütün 
katılımcılara sunulmaktadır. Ücreti konferans katılım ücretine 
dahildir. Fakat, kokteyle katılmadan önce kayıt işlemlerinin 
tamamlanması gerekmektedir.

açılış kokteyli kıyafet kodu: şık rahat giyim

WTC 2017 gala yemeği ise 14 Haziran Çarşamba günü saat 
19:00’da kokteyl ile başlayacak ve 3 ana yemek ile katılımcıların 
seçtiği içecekler ile birlikte servis edilecektir. Norveç mutfağı 
yemeklerinin sergileneceği bu gala yemeğini kaçırmamanızı 
öneririz. 

Gala yemeği 1.250 Norveç Kronu olarak ekstra ücretlidir. Biletler 
konferansa kayıt olurken alınabilir. Gala yemeği kıyafet kodu: 
resmi giyim

Norveç batı sahili uzun ve oldukça fazla miktarda ada ile 
fiyortları içermektedir. Açık deniz ile fiyortların dar konumlanması 
denizde akşam yemeği için oldukça ideal bir yaklaşımdır. 1 
saatlik bir takımada yolculuğunun ardından Panaroma otelde 
bir akşam yemeği ve Batı norveç sahillerinin nefes kesen 
manzarası ile unutulmayacak bir akşam olması planlanmaktadır. 
Akşam yemeğinden sonra misafirler Bergen şehrine özel olarak 
götürüleceklerdir. 

Bu etkinlik sadece davetli katılımcılar içindir. Etkinlik kıyafet 
kodu: şık rahat giyim

Misafirler şehir merkezinde yer alan balık pazarı yakınlarında 
konumlandırılan Fløyen füniküler istasyonunda buluşacaktır. 
Buradan Fløyen tepesine çıkacak misafiler geceyi deniz 
seviyesinden 320 metre yükseklikte gecenin tadını çıkartacaklardır. 
Bergen görünümü ile şehri çevreleyen fiyortlar oldukça güzel bir 
manzara oluşturmaktadır. Misafirlerin burada geçirdikleri geceye 
hayran kalacaklarına eminiz.

Bu etkinlik özel olarak davet gerektirmektedir. Etkinlik kıyafet 
kodu: şık rahat giyim

kongre teknik gezileri Pazartesi-Çarşamba 12-14 Haziran 

 Şu an yapım işleri devam eden en büyük proje Follo hattı 
projesidir. 4 adet TBM 9,96 metre çapında 36 km kazı işlerini 
yürütmektedir. 

 Stavanger bölgesinde gerçekleştirilen Ryfast projesinde 
yaklaşık olarak 50 km otoyol tüneli yer almakta ve 2019 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır. Tünelcilik çalışmalarının büyük 
bir kısmı denizin 291 metre altında gerçekleştirecektir. 

 Bergen şehrinin dışında gerçekleştirilen E39 Svegatjønn – 
Rådal projesinde 28 km otoyol tüneli yapımı işi yer almaktadır. 

Bahsi geçen her üç proje WTC 2017 tur programında yer almaktadır. 
Seçilen her üç proje teknik olarak oldukça ilgi çekici. Bütün arazi 
ziyaretleri kongre katılım ücretine dahildir ve her birinin şu an 
itibarı ile kontenjanlarını doldurmuştur. Kongre katılım ücretine 
dahil olan geziler ise.

 Ulriken su arıtma tesisi

 Radal ve Os arası E39 tünel ve yol yapımı işi

 Yeni Bergen Demiryolu Ulriken Raylı Sistem TBM kazı projesi

Proje bilgileri:

 Tesis yönünde yapımı sağlanacak olan erişim tünelleri ve açıklıklar, 
giriş borusu, temiz su rezervi işleri

 İçme suyu arıtılması için yeni yeraltı arıtma tesisi

 Svartediket yeni su toplama merkezi

 Kaya ortamında inşa edilecek olan deniz seviyesinden 70 metre 
yukarıda tasarlanan yeni su havuzu.

 Erişim için varolan kurulumların revizyonu

 Tünel (yaklaşık 2 km).
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 amaç: Projenin ana amacı yolcu ve kargo 
taşımacılığında efektif bir sistem kurulumu 
olarak belirlenmiştir. Verimli bir trafik akışı, 
bölgesel ulaşımın rahatça sağlanması ve 
yolların güvenliği ön planda tutulmaktadır. 

 Uzunluk: 16250 m.

 Gelişim: 18 km anayol 1,3 km yeni yaya ve 
bisiklet yolu

 Finansman: Yol ve ulusal devlet kurumu

 Toplam bütçe: 6,2 milyar NOK

 Başlangıç: 2015

 Öngörülen açılış tarihi: 2020

Tünel Randaberg’de yer alan Harestad 
mevkiinden başlayacak ve Bokn’da yer alan 
Laupland’da bitecektir. Tünellerin toplam 

uzunluğu 26,7 km’dir. Ana tünele ek olarak, 
Kvitsøy bölgesine 4 km uzunluğunda bir ulaşım 
tüneli yapılacaktır. E39 Rogfast tüneli Dünya’nın 
en uzun su altı otoyol tüneli olacaktır. Tünel 
aynı zamanda deniz seviyesinden en derin yeri 
390 metre olarak Dünya’nın en derin çalışması 
olma özelliğini taşımaktadır. 

E39 projesi Norveç’in batı kesiminde yer alan 
Stravenger ile kuzey arasındaki ana hatlardan 
birisidir. E39 Rogfast Stavanger ile Haugesund 
şehirleri arasında hızlı ve feribotsuz bir ulaşımı 
sağlayacak ve Stravanger ile Norveç arasındaki 
seyahat süresini azaltacaktır. 

Şu an projenin planlama aşamasındayız, teknik 
ve ekonomik çalışmalar olumlu sonuç verdiği 
takdirde 2016 yılı sonu itibarı ile proje ele 
alınacaktır. Pozitif bir sonuç çıkması halinde 
inşaat işlerinin 2017 yılında başlaması 
planlanmaktadır. 

Bergen ile Arna arasında yer alan kesit yoğun 
bir trafik içermektedir. Şu an varolan gidiş geliş 
trafik yetersiz kalmaktadır. Bu kısmın duble yol 
olarak tasarlanması hem kargo hem de yolcu 
servisleri için oldukça başarılı olacaktır. Bu 
kesitin büyük bir kısmı Ulriken dağı altında yer 
almaktadır. Jernbaneverket şu an paralel bir 
tünel ile kapasiteyi arttırmayı planlamaktadır.

Arna’dan başlayan kazı çalışmaları delme 
patlatma ve mekanize olarak yürütülmektedir. 
Yeni Ulriken tüneli 7,8 km uzunluğunda olup, 
Norveç’in ilk TBM ile açılan demiryolu tüneli 
olacaktır. TBMin çapı 9,3 m olarak tasarlanmış ve 
1,3 milyar NOK değerinde bütçelendirilmiştir. 
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Daha öncesinde dev bir tünel açma makinesine sahip 
olacağını söyleyen Elon Musk’ı tünel açma makinesi 
SpaceX merkezinde görüntülendi.

Tesla ve beynin sınılarını zorlayacağı yeni şirketi Neuralink ile 
adı sıkça anılan Elon Musk’ın diğer bir şirketi olan Boring ile 
ilgili detaylar da yavaştan kendini göstermeye başlıyor. Musk’ın 
Boring’i büyük şehirlerdeki trafik sorunun çözmek adına tünel 
projeleri geliştirmek için kurduğu söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda 
ise Musk, dev bir tünel açma makinesine sahip olacağını ve 
kazılara başlayacağınnı söylemişti. Şimdi ise Musk’ın tünel açma 
makinesi SpaceX merkezinde görüntülendi.

Elon Musk, geçtiğimi şubat ayında yaklaşık 7 metre çapında 120 
metre uzunluğunda ve 1200 ton ağırlığında olan bir makinele 

Sabah Ankara’ya konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Eskişehir hattının belli bir doluluğa 
gelmesinin ardından atıl vaziyette duran Ayaş Tüneli 

üzerinden Ankara’dan İstanbul’a direkt bir hat yapacaklarını 
söyledi.

1976 yılında temeli 9. Cumhurbaskanı Süleyman Demirel’in 
basbakanlıgı döneminde atılan ve o günden bugüne yapımı 
adeta yılan hikayesine dönen Ayas Tüneli ile ilgili konusan Bakan 
Ahmet Arslan, “Ayas malumunuz sürat demiryolu dedigimiz 350 

satın alabileceğini dile getirmişti. SpaceX’te görülen bu tünel 
açma makinesinin boyutları itibariyle bahsedilen makinenin 
olduğu düşünülüyor. Ya da fotoğraftakinin Musk’ın satın almayı 
düşündüğü makinenin bir parçası olabileceği de düşünülüyor. 
SpaceX’ten konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Musk yakın tarihte verdiği bir röportajda dev kazı makineleri 
kullanmadan önce ilk 15 metrede normal aletlerle kazı 
yapacaklarını belirtmişti. Dev makinenin ne yapacağı 15 metre 
uzunluğundaki delik oluşturulduktan sonra belli olacak.

Musk, şu anda Los Angeles’ta SpaceX’in bulunduğu bölge 
otoparkında bir test tüneli kazıyor. Tünelin şirket arabalarını park 
etmek için kullanılacağı düşünülüyor. 

kilometre hıza uygun demiryolu için planlanmıs. Ancak orada da 
bizim amacımız su; Ankara-Eskisehir-Bilecik- Istanbul yeteri kadar 
yükünü alıp bu hat kaldırmıyor, yetmiyor dedigimiz anda Ankara-
Istanbul’u yapacagız. 

Temelli Projesi Uzun Soluklu

Keçıören Metrosu’nun Kızılay’a ve Esenboga Havalimanı’na kadar 
uzatılmasıyla ilgili çalısmaların bakanlık çatısı altında devam 
ettigini dile getiren Bakan Ahmet Arslan, Çayyolu Metrosu’nun 
Temelli’ye uzatılmasının ise uzun soluklu bir islem oldugunu 
söyledi. 

ELON MUSK’IN TÜNEL AÇMA MAKİNESİ GÖRÜNDÜ

İSTANBUL’A YHT AYAŞ TÜNELİ’NDEN

Elon Musk has been stated that he would have 
a tunnel boring machine and will excavate a 
tunnel for the traffic jam. The machine has been 
located in the SpaceX center. Last February he 
stated that he could buy a 7-meter diameter 
120 meters long and 1200-ton weight machine. 
A giant machine has been seen in the center 
and people are thinking that this is that tunnel 
boring machine.

Minister of transport maritime affairs and 
communication Ahmet Arslan stated that after 
the Eskisehir line is insufficient we are going to 
revise the Ayas tunnel in order to build a line 
between Istanbul and Ankara.

Giant tunnelinG Machine of 
elon Musk

ayas tunnel for istanbul hiGh 
speed train
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Doğu Anadolu’yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesine 
bağlayacak D-850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli 
tamamlandı. Yapımına 2011’de başlanan ancak zeminde 

bazı sıkıntılar ile aşırı şişme ve deformasyon problemleri 
nedeniyle planlandığı sürede tamamlanamayan, Malatya’nın 
Doğanşehir ve Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi arasındaki Erkenek 
Tüneli’nin elektromekanik ve yol üstyapı işlemleri tamamlandı, 
sadece oto korkuluk bölümlerinin yapımı devam ediyor.

Toplam maliyeti yaklaşık 238,5 milyon lira olup bin 816 metre 
uzunluğunda iki tüpten oluşan tünelin önümüzdeki ay içerisinde 
hizmete girmesi planlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

6 Nisan 2017 tarihinde Gaziantep’te düzenlenen coşkulu 
merasimle temeli atılan Gaziantep’in içmesuyu meselesini 
kökünden çözecek Düzbağ Barajı ve İsale Hattında çalışmalar 

devam ediyor.

Gaziantep İl Merkezi, Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerinin içme 
ve kullanma suyu ihtiyacı sorununun  ortadan kaldırması 
amaçıyla 135.730 metre uzunluğunda isale hattında boru montaj 
çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında Düzbağ Regülatörü, 
Terfi Merkezi, Terfi Merkezi ile Yükleme Havuzu arası 632 m 

ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Erkenek Tünelinin hem 
zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacağını, özellikle kış 
aylarında trafik güvenliği açısından önemli katkılar sunacağını 
söyledi.

Çalık, “Tünelin kısa bir süre içerisinde hizmete girmesiyle 
yüksek rakımlı sarp ve uçurumlarıyla tanınan ve buzlanmaya 
maruz kaldığından özellikle ağır tonajlı nakliye araçlarınca çok 
büyük zorluklarla aşılan Erkenek Geçidi tarihe karışacaktır” diye 
konuştu. 

uzunluğunda Terfi Hattı,  9.940 m3 hacminde bir adet Yükleme 
Havuzu, Yükleme Havuzu ile ileride inşaatı yapılacak arıtma tesisi 
arası 81.734 m uzunluğunda isale hattı, standart kesitte net 
genişliği 5 m, Ø2600 mm cebri boru geçişli 3.520 m uzunluğunda 
tünel ve arıtılmış suyun arıtma tesisinden Gaziantep İli mevcut 
depolarına cazibeli olarak iletilmesi için 53.364 m uzunluğunda 
iletim ve dağıtım hatları yapılacak.

2019 yılında tamamlanması hedeflenen iş ile Gaziantep İlinin içme 
ve kullanma suyu ihtiyacı, Düzbağ Barajı devreye girinceye kadar 
Düzbağ Regülatörü’nden (Göksu Nehri üzerinde) alınacak 96.79 
milyon m3/yıl ve sonrasında Düzbağ Barajı’ndan alınacak 173,60 
milyon m3/yıl su temini sağlanacak ve Proje ile Gaziantep İlimize 
2050 yılına kadar yetecek memba suyu gibi su verilecektir. 

ErkEnEk TünEli HizmETE Giriyor

GazianTEp’in 50 yıl Su Sorunu olmayacak

Erkenek tunnel aims to connect East Anatolia 
passing through Malatya to Mediterranean 
Region has been completed. Construction 
works started in 2011 and due to swelling and 
settlement problems excavation works finished 
much more later than expected. Total budget is 
approximately 238.5 million liras and tunnel has 
1816 meter length with two tubes. Tunnel will 
open to the public in May.

Duzbag dam and transmission line project 
started at 6th April and construction works are 
continuing in Gaziantep. Project designed as 
3520-meter length 5 m width and 2.6 meters 
diameter. 

ErkEnEk TunnEl is abouT To 
Finish

50 YEars wiThouT waTEr 
ProblEm For GazianTEP
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İSTANBUL’UN SU ALTI KUBBELERİ

Erik Behrens of AECOM and his Architectural Design Studio London 
is the winner of this year’s WAN Future Projects Transport Award 
2016 for the spectacular Underwater Domes of Istanbul. The 
location of this project inspired the central idea for AECOM’s design. 
Istanbul’s cityscape of domes is known worldwide for its scope 
and beauty, and combining this theme with the newly planned 
Pedestrian Subsea Tunnel between Kabatas and Uskudar created 
the potential for a new architectural wonder.

The UnderwaTer domes of IsTanbUl 
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AECOM Erik Behrens ve Londra 
Mimari Tasarım Stüdyosu’nun bu 
seneki WAN Geleceğin Projelerinde 

Ulaştırma 2016 ödülünü İstanbul’un Su Altı 
Kubbeleri ile kazanmaya layık görüldü. 

Kazanan tasarım son final listesine kalan 
altı tasarım arasından uzmanlar tarafından 
seçilmiştir. Bu kategoride yer alan bu 
senenin jürisi ise şu şekildedir: 

Jennifer Marmon, Platform for Architecture 
+ Research kurucu ortağı, Barry Hughes, 
HOK yönetim kurulu başkan yardımcısı, 
Chris Wilkinson, Wilkinson Eyre Architects 
kurucusu ve yönetim kurulu başkanı ve 
Grant Brooker, Studio 1 at Foster + Partners 
proje müdürü. Jüri son listede olan bütün 
çalışmalardan oldukça etkilenmiştir. Fakat, 
özellikle AECOM’un yeni yaya yolu tasarımı 
için uygulanan yaklaşımın çarpıcılığından 
etkilenmişlerdir ve bu konseptin yaya 
yolunu ziyaret etmeye değecek kadar 
davetkar ve ilgi çekici bir duruma getirdiği 
kanaatine varmışlardır. 
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AECOM’un bu projedeki ilhamını sağlayan şey, 
çalışmanın konumu olmuştur. İstanbul’un silüetinin 
sahip olduğu kubbeler ile yeni olarak Kabataş ve 
Üsküdar arasında tasarlanan yaya geçidi tüneli ile 
birleştirilmesi uygun görülmüştür. Jürilerden Chris 
proje hakkında tasarımın harika bir fikir olduğunu 
ve çok başarılı bir şekilde uygulandığını, Barry ise 
görseller ile tünelin farklı bir yer olduğunu ve ziyaret 
etmek istediği yerler arasına aldığını dile getirdi.

82-87-SEKTÖREL HABERLER-İSTANBUL’UN SU ALTI KUBBELERİ.indd   84 29.05.2017   17:33:09



85Sektörel Haberler – Sectoral News

Mayıs - Haziran 2017  .  www.tuneldergisi.com 

82-87-SEKTÖREL HABERLER-İSTANBUL’UN SU ALTI KUBBELERİ.indd   85 29.05.2017   17:33:09



86 Sektörel Haberler – Sectoral News

Mayıs - Haziran 2017 .  www.tunelder.org.tr

82-87-SEKTÖREL HABERLER-İSTANBUL’UN SU ALTI KUBBELERİ.indd   86 29.05.2017   17:33:10



87Sektörel Haberler – Sectoral News

Mayıs - Haziran 2017  .  www.tuneldergisi.com 

Kaynak: www.worldarchitecturenews.com

İki km uzunluğundaki yeni yaya 
tüneli stratejik bir konuma sahip olup, 
sürdürülebilir çevrecilik için yeni bir 
çağ başlatacak ve yollardaki tıkanıklığı 
azaltacatır. Yürümeyi tercih eden 
kullanıcılar üst kata ve bisikletli kullanıcılar 
ise alt kısımda seyahat edecektir. Tasarımın 
temel ilkelerine ek olarak AECOM yenilikçi 
özelliklerde kullanmıştır. Grant konu 
hakkında “Bu proje benim çok ilgimi 
çekti, iki kıta arasında bağlantı olmasının 
yanı sıra aynı zamanda bir olay olarak 
nitelendirmekteyim” sözlerini dile getirdi. 

Avrupa ile Asya kıtaları arasındaki orta 
noktada yaya konkors katı ayrılarak bu 
önemli coğrafi ve tarihi olayı kutlamak 
için bir sergi alanı tasarlanmıştır. 
Heyecan ve macera duygusu getirmek 
için tünelin üst kısmı geleneksel kubbe 

şeklinde tasarlanmış ve alana çağdaş bir 
görünüm verilmek istenmiştir. Bu bölge 
entegre yapay gün ışığı ile aydınlatılacak 
olup, tünelde yürüyüş yapanların geziyi 
keşfetmek isteyeceklerini amaçlamaktadır. 
Jennifer güzergah boyunca güzel ve ilham 
verici bölgelerin olduğunu dile getirdi. 

İstanbul su altı kubbeleri dünyanın en 
ünlü yapılarından biri olacaktır ve şehrin 
gurur duyduğu bir kent simgesi haline 
gelecektir. Grant AECOM’un tasarımını 
daha geniş olarak yorumladığı cümlesinde 
“Suyu nasıl kullandığımız konusunda 
farklı düşüncelerim var ve bu projenin 
suyun altından geçirilip bağlanması ise 
bambaşka bir konu. Bence bu çok önemli ve 
tartışılması gereken bir konudur” sözlerini 
dile getirdi. 
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N isan 2017 ayında Gürcistan’da 
gerçekleştirilen Dariali Hidroelektrik 
projesi için bir tören düzenlenmiştir. 

Dünya’daki ilk doğal karbon hidroelektrik 
projesinin törenine, Gürcistan Başbakanı 
Giorgi Kvirikashvili dahil birçok kişi katılmıştır. 
Güç istasyonu bağımsız bir enerji projesi olup, 
Dariali Energy Ltd. Tarafından geliştirilmiş ve 
3 firmayı içeren bir ortak girişim tarafından 

yürütülmektedir (özel şirketler olarak Peri 
Ltd ve Energy LLC, ve kamu kuruluşu olan 
Gürcistan Enerji Geliştirme Fonu (GEDF)). 
Dariali HES Tegri nehrinden aldığı suyu 
Rusya-Gürcistan sınırında bulunan enerji 
üretim merkezine iletmekte ve buradan her 
yıl %70’inin yaz aylarında olacağı 500 GWh 
doğal karbon enerjisini üretecektir.  

Robbins yüklenicilerden biri olan Peri ile 
birlikte tünelcilik ekipmanlarının tedariği 
konusunda anlaşmıştır. Robbins yönetim 
kurulu başkanı Lok Home “Robbins olarak 
tünelcilik kısmındaki problemin boyutunu 
fark etmiş bulunmaktayız, bu kısımdaki 
riski yüklenici firma ile paylaşma kararını 
aldık. Peri bizim uzun süredir çalıştığımız bir 
firmadır. Yaklaşık 15 sene önce Gürcistan’da 
yapılacak olan ufak çaplı bir projede birlikte 
yer almıştık. Bizim için tekrar birlikte 
çalışmak ve projenin riskini paylaşmak 

RobbIns Temiz eneRji için YüRüTTüğü zoRlu 
Tünelcilik PRojesini kuTluYoR 

oldukça gurur vericidir” sözlerini dile getirdi. 
5 km uzunluğundaki hidroelektik santraline 
giden tünel 5,5 m çapında Robbins marka 
Main Beam TBM ile şubat 2012 ayında 
açılmaya başlamıştır. 

Şantiye alanının başkent Tiblis’ten yaklaşık 
olarak 160 km uzakta ve dağlık bir bölge 
olmasından dolayı, makina yüklenici 
Peri’nin sahip olduğu bir alanda Robbins 
önderliğinde revize edilmiş ve ardından 
araziye gönderilerek kurulumu yapılmıştır. 
Herbir parça kamyonlar ile dar ve virajlı 
yollardan taşınmıştır. Kurulum yapılacak 
şantiye alanının 1700 metre yükseklikte 
olması ve Aralık ayındaki kar yağışına denk 
gelmesi işleri oldukça zorlaştırmıştır.  Şantiye 
şartlarındaki hava koşulları -15 derecelere 
kadar inmekte ve bazen rüzgarında etkisi ile 
hissedilen sıcaklık -40 derecelere varmaktadır. 
Makina kazı çalışmalarına kayraktaşı, 
kumtaşı, değişen sertlik derecelerine sahip 
kireçtaşı ile fay zonlarının yer aldığı zorlu bir 
jeolojide başlamıştır.

Home sözlerine şu şekilde devam etti. 
“Karşılaştığımız ana problemler tünelin 
altı derece eğimli olarak açılması ve 
makinaya erişimin kısıtlı olmasıdır. Ayrıca 
bölgede gerçekleşen iki büyük çaplı toprak 
kaymasından dolayı proje yaklaşık olarak 
bir sene gecikmiştir”. İlk toprak kaymasının 
ardından erişim tünelinin kapanmasından 
dolayı giriş portalı daha yüksek bir bölgeye 
alınmıştır. İkinci olay kazı çalışmaları sona 
yaklaşırken gerçekleşmiş ve makinanın çıkış 
yapacağı portalı kapatmıştır. Bu zorluklara 
rağmen tünel ekibi Ekim 2014 ayında kazı 
çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır. 
İnşaat çalışmaları boyunca karbon ayak izini 
minimize etmek için birçok önlem alınmıştır. 
Tesisin üretimi karbon salınımını en aza 
indirecek şekilde tasarlanmış olsa da inşaat 
aşamaları o boyuta erişememektedir. Meydana 
gelen karbon salınımını dengelemek için 
bölgeye toplamda 7000 adet fide ekilerek 
ağaçlandırma çalışması yürütülmüştür. 
Önümüzdeki yıllarda ağaçlar hidroelektrik 
santralin inşası boyunca meydana gelen 
karbon salınımını dengeleyecektir. 

Home son olarak projenin kutlanması 
gereken yanlarından birini de şu şekilde 
dile getirdi. “Proje şehir için sadece elektrik 
sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda inşaat 
ve sonrasındaki işletim ve bakım aşamasında 
bireylere iş imkanı sağlayacaktır”. 

In April 2017, a ceremony 
was held to celebrate the 
commissioning of the Dariali 
Hydropower Project in the 
Republic of Georgia. Many 
attended the ceremony marking 
the first carbon-neutral 
hydropower project in the 
world, including Georgian Prime 
Minister, Giorgi Kvirikashvili. 
The 5 km (3 mi) long headrace 
tunnel for the power station 
was bored with the use of a 
5.5 m (18 ft) diameter Robbins 
Main Beam TBM starting in 
February 2012.

Robbins CelebRates 
tough tunnels foR 
Clean eneRgy 
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Türkiye ekonomisinin üçte birinden 
fazlasının yürütüldüğü İstanbul, 
ülkemizin en önemli şehridir. Bu 

kentimizin işlevlerini tam olarak, aksamadan 
ve en düşük maliyetle yerine getirebilmesi, 
ekonomik değerlerin oluşmasına temel olan 
hareketliliğin kolay, kesintisiz ve sürdürülebilir 
bir şekilde sağlanması ile mümkün olabilir. 
Her geçen gün artan ve büyük ekonomik 
kayıplara yol açan trafik sıkışıklığı, uzayan ve 
kişileri bezdiren yolculuk süreleri, bir türlü 
azaltılamayan trafik kazaları, sağlığımızı tehdit 
eden boyutlara ulasan hava ve gürültü kirliliği, 
ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğinin 
önemli göstergeleridir.

İstanbul’un ulaşım sisteminin büyük ölçekte 
karayolu ulaşımına dayanması ve kurulu 
altyapının nüfus yoğunluğu ve motorlu taşıt 
sayısındaki artışı karşılayacak ölçüde tesis 

edilememiş olması büyük sorunları beraberinde 
getirmektedir. Hızlı şekilde büyümeye devam 
eden bir metropolde bu sorunların, ulaşım 
araçları ve yöntemleri çeşitlendirilmeden 
çözülmesi mümkün değildir. Ağırlıklı olarak klasik 
karayolu ulaşımına dayalı bir sistemi yeraltı ve 
yerüstü raylı sistemlere doğru yönlendirmek ve 
mevcut altyapıyı gelişmiş teknolojilerle etkin 
şekilde desteklemek için üniversitelerin, ilgili 
bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının yanında bu 
alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir arada 
bulundukları bir yapının kurulması gereklidir.

Proje; İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve 
bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler 
ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi 
ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer 
alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı 
ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi 
genel amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. 

YER ALTI VE YER ÜSTÜ ULAŞIM PLANLAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASI PROJESİ

Bu proje kapsamında, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek 
disiplinler arası çalışmalarla ulaşım sorunlarına 
akılcı ve yenilikçi çözüm önerileri getiren, 
bünyesinde yer alacak ulaşım, metro ve altyapı 
sektörlerinin temsilcileri ile yerel yönetimleri 
ve üniversiteleri buluşturan, sektörün eğitim 
eksikliklerini gidererek, verimliliği ve kaliteyi 
arttırmaya yardımcı olacak bir merkezin 
kurulması amaçlanmaktadır. Yer Altı ve Yer 
Üstü Ulaşım Planlama ve Araştırma Merkezi 
bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla 
ulaşım alanında yenilikçi ve katma değeri 
yüksek çözümler yerli olarak üretilebilecektir. 
Bu ürünler ithal ikamesi sağlamanın yanı sıra 
yurtdışına yüksek katma değerli eğitim, bilgi 
ve teknolojinin pazarlanmasına ve bu alanda 
İstanbul’un bir marka haline gelmesine de 
yardımcı olacaktır.  

This project aims to develop transportation solutions for Istanbul and will try to make the city one of the 
leading economies around the world. Research center will work on underground and above ground solutions 
with their innovative and added value studies.

TransporTaTion planning research cenTer projecT
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Bekaert, Türkiye’de karayolu, demiryolu 
ve metro gibi ulaştırma yatırımlarının 
yoğun olması sebebiyle tünel 

projelerindeki global gelişme ve deneyimleri 
sektörle paylaşmak üzere, 17 Mayıs 2017 
tarihinde Ankara Hilton Oteli’nde Çelik 
Tel Donatılı Betonların Yeraltı Yapılarında 
Yapısal Kullanımı Seminerini gerçekleştirdi. 

Seminere ilgili kamu kurum çalışanları, 
inşaat, mühendislik ve müşavirlik firmaları 
katıldı.
Seminerde yapılan sunumlar;

• Çelik Tel Donatılı Betonların Yeraltı 
Yapılarında Yapısal Kullanımı, Bekaert-
Maccaferri Teknik Müdürü Mehmet Yerlikaya

Bekaert ankara’da Çelik tel donatılı Beton 
Semineri düzenledi

Due to intensive transport investment environment in 
Turkey like road, railway and metro, Bekaert has organized 
a seminar about Structural Use of Steel Fiber Reinforced 
Concrete (SFRC) in Ankara Hilton Hotel on 17.th of May, 
to share global developments and experinces in tunneling 
projects. Related officers from pulic autorities, construction, 
engineering&consulting companies from the sector have 
attended the seminar.

BekAeRT has ORgAnizeD a SFRC SeMinAR in AnkARA

 Model Code 2010’a göre Çelik tel Donatılı 
Betonların Tasarım Prensipleri, İTÜ İnşaat 
Fakültesi Prof. Dr. Alper İlki

 TBM Tünelciliğinde Çelik Tel Donatılı 
Segment Kullanımı, Gülermak-Acciona 
Ortaklığı  Dubai Expo Projesi TBM Kıdemli 
Tasarım Müdürü Sertaç Tokcan

 Çelik Tel Donatılı Betonların Performans 
Sınıfları, İTÜ İnşaat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet 
Ali Taşdemir

Bekaert, 1987 yılından beri Türkiye’de otomotiv 
ve inşaat sektörüne hitaben üretim ve satış 
faaliyetleri yürütmektedir. Türkiye’de üretilen 
kamyon, iş makinası, binek araç vb. lastiklerin 
yaklaşık %90’ında Bekaert’ın çelik kord ürünü 
kullanılmaktadır. Dramix markasıyla beton 
donatısı olarak ürettiği çelik telleri, her geçen 
gün tünelcilik ve madencilik sektörlerinde daha 
fazla kullanım alanı bulmaktadır. Kocaeli’ndeki 
iki fabrikasında bugün için bünyesinde 1.000 
kişiyi istihdam etmektedir. 
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S ystra Grup kısa bir süre önce Latin 
Amerika’da Kolombiya’nın Bogota 
şehrinde gerçekleştirilecek ilk büyük 

çaplı bir metro hattı projesi için sözleşmeyi 
imzaladı. U şekli viyadük tasarımı ile Latin 
Amerika bölgesinin en gözde projelerinden 
biri olmuştur. 

Bu proje 1980’lerden bu yana Systra’nın bu 
bölgede yürüttüğü çalışmaların bir meyvesi 
olarak yer almaktadır. Projede yer alan her iki 
ekip de konu hakkında bilgi sahibi ve olaylardan 
haberdardır. Yerel bir ortak ile çalışmalarını 
yürüten Systra, 2023 yılında tamamlanması 
planlanan ve Bogota’nın ilk metrosu olacak bu 

yerüstü metrosu tasarımı gerçekleştirilmiştir. 
Viyadük tasarımı ile daha hızlı bir inşaat aşaması 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Tasarım aynı 
zamanda yüksek derecede sismik aktiviteyi de 
içerecektir. 

Hat sayesinde şehrin güneybatısı sakinleri 
hızlı bir şekilde direkt olarak şehir merkezine 
ulaşabileceklerdir. Rota genel olarak ana 
ulaşım güzergahı olan Avenida Caracas 
boyunca seyretmekte ve şehiriçi ulaşıma katkı 
sağlamaktadır. 

Uzun soluklu bir proje 

Bogota metro hattının ilk çalışmaları 1940’lı 
yıllara dayanmaktadır, en son proje ise 2016 
yılında SYSTRA tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Yürütülen çalışma 2022-2023 yılı planına 
alınmış olup, bu tarz bir ulaşım sistemi şehir 
için son derece önem arz etmektedir. Hattın 
günde 650000 yolcu taşıması planlanmakta 
ve ileride inşa edilecek olan metro hatlarının 
bel kemiği olması planlamaktadır. Kolombiya’lı 
yetkililer 2030 yılı itibarı ile şehrin %80’inin 
toplu taşıma sistemine bir km’den kısa bir 
mesafede ulaşmasını planlamaktadır.  

projenin çalışmalarını yürütmeye hazırdır. 

Kolombiya’nın başkentinde toplu taşıma şu an 
100 km’den fazla uzunluğa sahip Transmileno 
isimli sistem ile gerçekleştirilmektedir. Bahsi 
geçen proje tamamlandığında metro ile 
aktarmalı olarak çalışabilecektir. 2020 yılı 
itibarı ile 8,3 milyon nüfusa ulaşması beklenen 
şehirde bu tarz bir altyapı yatırımı oldukça 
önem arz etmektedir. 

Hızlı bir tasarım ve şehrin yeniden 
planlanması

Bu bağlamda 25 km uzunluğunda ve 15 istasyona 
sahip U şekli bir viyadük üzerinde yer alan 

BOGOTA İLK METRO HATTININ TASARIMI İÇİN 
SYSTRA’YI SEÇTİ

The Group has just secured a major project in Latin America: 
the first metro line in Bogotá, Columbia. The U-shaped viaduct 
which will be 25km long and have 15 stations is the centrepiece 
of this new benchmark for the Latin America Region. This 
metro project is the result of work on several studies carried 
out by Systra since the 1980s. Both the teams in the Group are 
therefore extremely familiar with the subject and its context. 

BOGOTÁ CHOOSES SYSTRA TO DESIGN ITS FIRST METRO
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Dünyadaki en prestijli tasarım ödüllerinden olan Red Dot Tasarım 
Ödülleri’nde Hidromek iki ödül birden kazandı. Hidromek’ in 
yeni ürünleri “HMK 640 WL” lastik tekerlekli yükleyicisi ve 

“HMK 600 MG” motor greyderi ödüllerine bir yenisini ekledi. 

Uluslararası platformda tasarımda gücün simgesi olan “Red Dot Award” 
ödülleri, dünya çapında en saygın değerlendirme platformlarından 
biri olarak kabul edilmektedir.

Hidromek, Red Dot 2017’de farklı kategorilerde iki ödül birden 
kazandı.  Ferrari, Audi, Apple gibi tasarımlarıyla ön plana çıkan dünya 
markalarının ödül aldığı Red Dot Tasarım Ödülleri’nde HMK 600 MG 
Motor Greyder “Red Dot Winner” ödülünü alırken, HMK 640 WL Lastik 
Tekerlekli Yükleyici “Best of The Best” ödülünü alarak, dünyanın en iyi 
tasarımları arasında yerini aldı. 

Otomotiv kategorisinde bu sene sadece 7 ürün “Best of the Best 
ödülünü kazandı. Böylece HİDROMEK dünyanın en saygın 7 tasarım 
ödüllü firmasından biri olurken, Türkiye’ nin “Best of the Best ödüllü 
ilk taşıtı HMK 640 WL ile bu kategoride ödül alan ilk Türk firması 
oldu.  Aynı şekilde, HMK 600 MG yine Türkiye’deki ilk Red Dot Product 
Design ödüllü taşıt oldu. 

Hidromek, bu ödüller ile birlikte, 7’si uluslararası düzeyde prestije 
sahip, toplam 9 adet tasarım ödülünün sahibi oldu. 

Hidromek’e en Prestijli tasarım Ödülü

Motor grader HMK 600 MG which was put 
on market by the beginning of 2017 has been 
granted “Red Dot Design” award. Wheel loader 
Hidromek HMK 640 WL which was put on 
market by the beginning of 2017 like Motor 
Grader has been granted “Red Dot Best of the 
Best” award in “Vehicle” category. This year, 
only 7 products were granted a “Best of the Best” 
award in “Vehicles” category. So, Hidromek has 
become one of the 7 the most prestigious design 
awarded companies of the world.

THe WoRLD’S MoST PReSTiGiouS 
DeSiGn AWARDS To HiDRoMeK
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Radyo Frekans Sistemi (RFS) global 
kablosuz ve yayın altyapısı uygulaması 
Dünya çapındaki büyüme ve 

deneyimlerini 2016 yılında tünel ve bina 
sistemlerinde arttıracağını duyurdu. Şirketin 
sunduğu hizmet ise pasif ve aktif kablosuz 
şebeke çözümleri ile (RADIAFLEX®) RFS 
aracılığı dahilinde kapalı alanlarda (metro 
tünelleri, otoyol tünelleri, havalanları ve 
stadyumlar) mobil operatörler tarafından 
kullanılabilecek bir kapasite sunmasıdır.

RFS’nin dünya genelinde 2016 yılında yer 
aldığı projeler:

 Erivan Metrosu 4G şebeke sistemi, 
Ermenistan

 Brüksel otoyol tünelleri, Belçika

 Rio de Janeiro Metrosu, Brezilya

 Wuhan Metrosu, Qingdao Metrosu, Chengdu 
Metrosu, Guangzhou Metrosu ve Nanning 

 Bilboa Metrosu Hat 3, İspanya

 Kayseri-Sivas-Çetinkaya GSM-R projesi, 
Türkiye

 New York ve Kaliforniya Metro şebekeleri, ABD

RFS kabloları ve çözümleri Genel Müdür 
Yardımcısı Rodrigo Oliveira; “2016’da 
yürütülen bu ve diğer projeler bizim 
sağladığımız ışın yayıcı ve besleyici kablolar, 
bağlantı köprüleri, dağıtıcılar, bağlayıcılar ve 
Dünya genelinde tünel ve bina projelerinde 
kullandığımız aksesuarlar ile yürüttüğümüz 
projerlerin örnekleridir. RFS çözümleri 
ile çalışılan yerlerde bireyler her zaman 
bağlatıda olabilceklerine ve servislere çok 
rahat ulaşabileceklerine emin olabilirler. 
Dünya genelindeki operatörler kablosuz 
servis sağlayamadığı yerlerde bu tarz 
projelere başvurabilirler. Kablosuz ağların 
imkansız olduğu yerlerde RFS çözümleri ile 
artık mümkün” sözlerini dile getirdi. 

Metrosu projelerinde  RADIAFLEX® çözümü 
uygulamaları, Çin 

 Kopenhag Cityringen Metro projesi 
2G/3G/4G kapsama alanı projesi, Danimarka

 Yüksek hızlı tren tünelleri, ICE trenleri, 
ve çeşitli bina ve tünellerde BOS radio 
sistemleri, Almanya

 Demiyolu tünelleri, Endonezya

 Mashhad ve Shiraz Metro şebekeleri

 Mexico City Metrosu, Meksika 

 Otoyol tünelleri için radyo kapsama alanı, 
Hollanda

 TETRA radyo için çeşitli otoyol tüneli 
kapsama alanı, Norveç

 Singapur metro hattı kuzey doğu hattı 
radyo sistemi destekleme uygulaması, 
Singapur

RFS DAS ÇÖZÜMLERI İLE TÜNEL VE BİNA GİBİ KAPALI 
ALANLARDA AĞ BAĞLANTI UYGULAMALARI

Radio Frequency Systems 
(RFS), the global wireless 
and broadcast infrastructure 
specialist, announced that 
it continues to experience 
worldwide growth in 
tunnel and in-building 
deployments in 2016. 
The company’s market-
leading passive and active 
wireless networking 
solutions were used by 
major mobile operators 
and integrators to deliver 
uninterrupted coverage and 
capacity in some of the 
most challenging indoor 
venues, metro rail tunnels, 
road tunnels, airports, and 
stadiums.

RFS DAS SoluTionS 
EnAblE WoRlDWiDE 
nETWoRk 
DEploymEnTS 
in ChAllEnging 
in-TunnEl AnD 
in-builDing 
EnviRonmEnTS 
DuRing 2016
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İnşaat ve el aletleri sektörünün global jenerik 
markası Hilti, DD 200 Karot Makinası ile 
yüzde 20 daha güçlü performans ve yüzde 

100’e kadar daha yüksek dayanıklılık sunarken, 
DD 350-CA Karot Makinesi’nin güçlü motoru 
sayesinde 52 ila 500 milimetre arasında delim 
yapma imkanı tanıyor.

Global inşaat endüstrisine ileri teknoloji 
çözümler sunan Hilti, Ar-Ge temelli kaliteli 
ürünleriyle yüksek katma değer sağlıyor. Güçlü 
bir performans için tasarlanan Hilti DD 200 
ve DD 350-CA Karot Makineleri ile delim 
işlerini kolaylaştırıyor. 3200 watt yeni HPD 
motoru ile yüzde 20 daha güçlü performans 
ve yüzde 100’e kadar daha uzun ömür imkanı 
sunan Hilti DD 200 Karot Makinası, 35 ila 500 
milimetre arasında delim şansı tanımasıyla da 
dikkat çekiyor. 10 vitesli elektronik motoruyla 
kullanıcılarına optimum viteste çalışma imkanı 

Otomatik kesim asistanı

Kullanıcı dostu bir ürün olan Hilti DD 350-CA 
Karot Makinesi; suya, toza ve dış darbelere 
karşı IP 55 koruma sınıfına sahip olup baş 
üstü delimlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. 
Otomatik kesim asistanı Hilti DD AF-CA ile 
pratik bir kullanım sunan bu seride, otomatik 
kesim asistanını karot makinesine bağlayıp 
başlama düğmesine dokunmak yeterli oluyor. 
Karot ucunun betona değdiğini anlayıp karot 
makinesini çalıştırmaya yardımcı olan Hilti 

DD AF-CA, ayrıca su akışını kontrol ediyor 
ve makinenin devamlı optimum güçte 
çalışmasını sağlıyor. Üstelik delim işlemi 
tamamlandığında makineyi durdurup ucun 
geri çekilmesini sağlayan Hilti DD AF-CA, 
kullanıcıya pratik bir kullanım vadederken 
bir yandan da makinenin ve ucun ömrünü 
maksimuma çıkarıyor. Hilti’nin, hafif 
gövdesiyle ve maksimum performansıyla 
dikkat çeken bu serisi, drenaj su boruları 
için büyük çaplı delimlerde, açılı delimlerde, 

ağır donatılı yüzeylerin deliminde, 
geçişler ve kablo tavaları için 
delimlerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Zor uygulamaların üstesinden 
gelen Hilti DD 200 ve Hilti DD 350-
CA Karot Makineleri ile Hilti DD 
AF-CA otomatik kesim asistanına 
Hilti Center’lardan veya hilti.com.tr 
internet adresinden ulaşılabiliyor. 

sunan Hilti DD 350-CA Karot Makinesi 
ise kendisinin yanı sıra otomatik 
kesim asistanı Hilti DD AF-CA ile de 
farklılaşıyor.

Maksimum kullanım kolaylığı

Büyük tasarımı sayesinde dayanıklı 
şaft ve 300 saatten fazla 
karbon fırça ömrü sunan 
Hilti DD 200 Karot 
Makinası, hızlı değişebilen 
karbon fırça ve güç kablosuyla 
hızlı tamir olanağı sağlıyor. 
Led ışık göstergeleriyle 
kullanıcıyı yönlendiren 
Hilti DD 200 Karot 
Makinası, az tecrübeli 
kullanıcılar için bile 
maksimum kullanım 
kolaylığı sunuyor.

DELİM İŞLERİ KOLAYLAŞIYOR

Hilti, leading company in construction and hand tools sector 
represents its brand new DD 200 Core Machine with 20 % 
more performance and 100 % more strength. Also DD 350 CA 
type core machine offers opportunity to drill between 52 and 
500 mm with its powerful engine.

Drilling will be MuCH More eAsy
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abstract
High performance binders are mainly characterized by a special 
size distribution that is vitally important in the application 
areas. The particle size distribution and the fineness affect the 
cement properties. The ultrafine cement has a much higher 
specific surface area and a special size distribution that is 
vitally important in the application areas. The most common 
application of ultrafine cement is in the grouting of fine fissures. 
The use of ultrafine cement-based grout has been gaining 
importance for rock and soil grouting and in tunnel and dam 
construction, in slope stability and water control in mining 
projects as well as petroleum and natural gas well over the 
last few years. This paper illustrates of the ultrafine cements 
produced in Turkey and also the results conducted to injection 
tests in laboratory prepared sand columns that simulate the 
gravel, sand and silt conditions. The groutability is significantly 
affected by the changes of formation gradation and the used 
ultrafine cement fineness.

1 INTRODUCTION

the common type of grouts that are available are lime-based, 
ultrafine cement-based, micro cement-based, or polymeric (gil 
1996; garshol 2003). the efficiency of different groups varies 
depending on the dynamic viscosity and setting characteristics, 
minimum injectable dimension of voids and mechanical strength 
(sarkar, Wheeler 2001). High performance binders are mainly 
characterized by a special size distribution that is vitally important 
in the application areas. the most common application of ultrafine 
cement is in the grouting of fine fissures. 

a number new cement based products for injection has been 
developed in recent years. typically, these cements are ground 
much finer and may offer more suited setting and hardening 
characteristics. the important factor relating the size is the 
maximum particle size as often expressed d99. there is not any 
kind of internationally accepted agreed definition and it is left to 
common practice and case by case identification. as an informative 
indication of a minimum requirement to apply the term of micro 
cement is the cement with a specific surface area (blaine value) 
is bigger than 600 m2/kg and minimum 99% having particle size 
smaller than 40 µm. ultra-fine cement is characterized by a greater 
fineness having 95% particle smaller than 16 µm (isrM 1995; Feng 
2002). 

However, ultrafine cement cannot be produced simply by grinding 
finer any portland cement. the main problems that occur are 
unusually short setting time and strength retrogression a few days 
after hardening (sarkar, Wheeler 2001). 

Fine ground cements have often used for injection and to speed 
up the hardening of concrete.  the fineness of cement also affects 
on compressive, tensile and bond strengths of concrete (lidstrom, 
Westerbeg 2003). the addition of ultrafine cement contributes to 
formation of calcium silicate hydrate in concrete so that it improves 
the strength of concrete and some other properties (Martschuk 
2000; schmidt 1998).

ultrafine cement having extremely small particle size leads to use 
successfully penetrating areas inaccessible to typical oil wells to 
isolate fluids and to control groundwater in tunnel construction 
(Moller et al. 1984).

the aim of this paper is to introduce the important properties of 
the three new ultrafine cement types produced in turkey. the 
penetration properties of produced ultrafine cement types are also 
illustrated. 

2 ULTRAFINE CEMENTS

2.1 Properties of Ultrafine Cement Types

the most common cements used in oil and gas, mining and 
construction industries are class g cement, class c cement and 
ordinary portland cement. the typical cement types available from 
most manufacturers are shown in table 1.
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distribution indicates that 97 % is finer than 20 micron and 16% is 
finer than 2 micron.

2- rheocem 800 (blaine value>800 m2/kg), produced from normal 
portland cement. the product size distribution indicates that 98 % 
is finer than 15 micron and 20% is finer than 2 micron.

3- rheocem 900 (blaine value>900 m2/kg), produced from normal 
portland cement. the product size distribution indicates that 98 % 
is finer than 10 micron and 25% is finer than 2 micron.

4- blue circle W650 produced from normal portland cement. 
the product size distribution indicates that 95,5 % is finer than 20 
micron and 10,1% is finer than 1 micron.

5- Heiderberg cement, ultrafine 16 and ultrafine 12. the product 
size distribution of ultrafine 16 indicates that 98 % is finer than 16 
micron and ultrafine 12 has 95% finer than 12 micron.

2.2 Physical and Chemical Properties of Produced Ultrafine 
Cements

the mineralogical composition and some other characteristics of 
the cEM i 42.5r which was the starting material used to produce 
ultrafine cements is shown in table 2.

the cement with the highest blaine value will normally be the most 
expensive due to fine grinding. 

the common applications of ultrafine cements are; 

 Foundation and consolidation grouting of dams and 
embankments,

 Water cut-off grouting and pre-excavation grouting in tunnel 
construction,

 Maintenance grouting of existing dams and tunnels,

 consolidation of poor soils,

 Foundation stabilization of new and existing structures.

the model representation of ultrafine cements in terms of particle 
size is shown in Figure 1.

From an injection viewpoint, these cements have the following 
basic properties;

ultrafine cements would bind more water than coarse cement. the 
risk of bleeding (water separation in a suspension created from a 
fine cement is therefore lower and filled opening will remain more 
completely filled.

ultrafine cements have a quicker hydration and a higher final strength. 
this is normally an advantage but also causes disadvantage of 
shorter open time in the equipment. High temperature will increase 
the potential problems of clogging of lines and valves. the intensive 
mixing required for fine cements to avoid heat development caused 
by the friction in the high shear mixer, and hence even quicker 
setting.

particle size distribution of the frequently used injection cements 
are given below;

1- rheocem 650 (blaine value>625 m2/kg), produced from normal 
portland cement. rheocem 650 sr (blaine value>625 m2/kg), 
produced from sulphate resistant cement. the products size 
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the chemical composition of ultrafine ground cement (ultrafine 
16) with 99 % particle finer than 16 µm is compared with that of 
a cEM i 42.5r cement from the same plant in table 3. 

in order to measure the setting times of the produced cements, 
the vicat needle method was used and the obtained results are 
illustrated in table 4.

the early compressive strength of 2-days (using mortar cubes) 
was measured and the results (average of the three samples) 
are presented in table 5.

the particle size distribution pattern was studied using a laser 
particle size analyzer. the summarized results are presented in 
table 6. the full particle size distribution of nuh ultrafine 12 is 
illustrated in Figure 2.

3. EXPERIMENTAL STUDY AND RESULTS

3.1 The Use of Ultrafine Cements in Tunnel Construction

ultrafine cements can be used in oil and gas, mining and 
construction industries. Each industry has a very specific 
needs and ultrafine cement is designed to meet these 
specific requirements. ultrafine cements can reduce the water 
requirements by filling the voids between particles. reduced 
voids increases strength and reduces the potential for unwanted 
salt invasion into the set concrete. conventional cements 
leaves voids. these voids will increase cement permeability and 
risk of corrosion and long term cement degradation. ultrafine 
cement eliminates voids and reduces permeability results in 
longer cement life and improved project economics. 

tunnel excavation involves a certain risk of unexpected ground 
conditions. Water and tunnels have something in common – 
both pass through rock. on its way down through fissured rock, 
water also seeps right into road and rail tunnels cause a big 
problem for underground contractors. 

the common risks are the possibility of hitting high pressure 
ground water and rock or soil conditions causing stability 
problems. Water is the most frequent reason for grouting in 
tunnels. poor and unstable ground can also be improved by 
grouting as discontinuities are filled by a grout material with 
sufficient strength and adhesion.

in tunnel grouting, there are two fundamentally different 
situations as shown in Figure 3.

1- pre-excavation grouting or pre-grouting: boreholes are drilled 
from the tunnel excavation face into the rock mass ahead of 
the tunnel face and cement grout is pumped into the rock mass 
and allowed to set before advancing the tunnel face through 
the injected and sealed rock.

2- post-grouting: Drilling for grout holes and pumping in 
the grout material take place somewhere along the already 
excavated part of the tunnel because of unacceptable water 
ingress. 

ultrafine cement’s main function is to keep tunnels dry. to get a 
tunnel dry you must seal rock fissures as tight as 100 microns 
(0.1 millimeter) and sometimes even finer. With ordinary cement 
particles of around 100 microns, it is impossible to seal these 
cracks. to penetrate such fissures the injected cement particles 
cannot exceed one-third the crack’s width, or about 30 microns 
or finer (garshol, 2003).

if a tunnel builder chooses to use ultrafine cement for 
waterproofing, the job of sealing the rock fissures is usually 
done before the tunnel is bored. it is more difficult to stop 
flowing water, if grouting is used after a tunnel has been drilled. 
in order to achieve good radial penetration, the ultrafine cement 
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is injected with high pressure into holes drilled through a zone 
of rock to be sealed for the boring of the tunnel. this grouting 
procedure is carried out every 20-30 meters as the tunnel 
project moves forward. penetration into a crack is supposed to 
reach a minimum depth of five meters. 

stable grout with less than 5% bleeding thixotropic behavior 
is required. Marsh cone viscosity of less than 35 seconds, 
quick setting grout and good pressure stability (low filtration 
coefficient) should be maintained in used material. 

3.2. Penetration Properties of Ultrafine Cements

3.2.1 Preparation of ultrafine cement for grouting

the ultrafine cement should be mixed with a w/c ratio of about 
1.0 using a suitable admixture according to recommendation of 
the producers. the mixing procedure should be as follow:

the cement mixer should be a colloidal mixer with an impeller 
speed of not less than 1500 rpM. the mixer must be kept well 
maintained to work efficiently with ultrafine cement. 

- add all the water for one batch to the mixer.

- add the corresponding quantity of cement.

- add water reducing and dispersing admixture.

- Mix for three minutes.

- immediately transfer the batch to the agitated holding tank 
and keep the grout in slow agitation at all times. 

there could be situations where unexpected backflow can occur 
through the face or even further back in the tunnel. sometimes, 
a borehole is in contact with extremely large channels with a lot 
of high pressure water. in both situations, it can be beneficial to 
accelerate the setting time and the hardening. 

the grouting procedure is a comprehensive works that is well 
studied and documented elsewhere (lees, chuaqui 2003; lees, 
chuaqui 2003; Heenan, Xu 2003). the scope of this article 
does not cover the grouting procedure and the performance 
monitoring and the control of grouting works.

3.2.2 Preparation of the grouting zone in laboratory and 
penetration tests

standard rilem sand is ground and sieved to prepare the 
similar granularity of gravel, sand and silt formations. the use 
sand has a density of 2,52 gr/cm3.

 2000 micron +500 micron (smaller than 2000 micron 
and bigger than 500 micron) ground material is prepared for 
simulation of gravel.

 500 micron +200 micron (smaller than 500 micron and 
bigger than 200 micron) ground material is prepared for 
simulation of sand.

 200 micron (smaller than 200 micron) ground material is 
prepared for simulation of silt.

the prepared powders are filled specially manufactured glass 
tubes those are resistive to high pressure. these tubes have 8 
cm internal diameter and 100 cm length.

The laboratory injection test sets are shown in Figure 4. 

as example of the penetration tests performed using cEMi 
42.5r and three of newly produced ultrafine cements in the 
-500 micron +200 micron granular sand can be seen in Figure 
5, Figure 6, Figure 7 and Figure 8. as seen, ultrafine cement 12 
has achieved the highest injectability.

4 CONCLUSIONS

the ultrafine 20, ultrafine 16 and ultrafine 12 have been extremely 
finely ground to the certain specific particle size distributions. 
these three types of ultrafine cements are sulphate resistant with 
low c3a and alkali contents. the 2-days compressive strengths of 
the produced ultrafine cement are superior and the initial and final 
setting times are as expected without the use of any additions. 
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the produced ultrafine cements have excellent characteristics 
hence those can be used for extremely demanding injections both 
rock-soil stabilization and tunnel construction projects. 
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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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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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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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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ   INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

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

INTERNATIoNAL CoNFERENCE oN TuNNELS AND 
uNDERgRouND SpACES (ICTuS17), SouTh KoREA

www.i-asem.org

28 Ağustos-01 Eylül 2017 
13Th INTERNATIoNAL CoNFERENCE oN ShoTCRETE 
FoR uNDERgRouND SuppoRT (ECI SuS XIII), 
gERMANY

www.engconf.org

03-06 Eylül 2017

WoRLD TuNNEL CoNgRESS 2017,  
NoRWAY

www.wtc2017.no

09-16 HAZİRAN 2017

gEoMEAST2017 INTERNATIoNAL CoNFERENCE, 
EgYpT

www.geomeast2017.org

15-19 tEMMuZ 2017
RApID uNDERgRouND MINE AND CIvIL ACCESS 
CoNFERENCE 2017, SouTh AFRICA

www.saimm.co.za

07-09 Ağustos 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 HAZİRAN 2017

uLuSLARARASI TÜNELCILIK SEMpozYuMu, 
TÜRKIYE

www.tunnelturkey.org

02-03 ArAliK 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-İmzası(*): ………………………………………

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

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

hALİL RIFATpAŞA MAh. pERpA TİCARET MERKEzİ YÜzER hAvuz SK. A BLoK KAT 12 N.1819 ŞİŞLİ/İSTANBuL 

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

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

tarih Adı soyadı ve İmza

Bireysel üyelik ücreti yıllık 60 tL’dir.

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÜYELİK BAŞVURU FORMU
(TÜZEL KİŞİLİK)

TÜNELCİLİK DERNEĞİ'NE,

İSTANBuL

Derneğinize üye olmak arzusundayız.

Dernek tüzüğünü okuduğumuzu ve tüm hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

Kurum bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederiz.

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

                      (tarih)   (Kurum Yetkilisinin Adı-soyadı Kaşe-İmza)

Tüzel Kişiliğin

Ünvanı :

Faaliyet Alanı :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

Adres :

telefon :

Faks :

E-posta :

Yetkili Kişinin

Adı soyadı :

t.C. Kimlik Numarası :

Adres :

telefon :

Faks :

E-posta :

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

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

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

hALİL RIFATpAŞA MAh. pERpA TİCARET MERKEzİ YÜzER hAvuz SK. A BLoK KAT 12 N.1819 ŞİŞLİ/İSTANBuL

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

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

Kurumsal üyelik ücreti yıllık 60 tL’dir.
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