
AMANOS TÜNELİ PROJESİ 2018 YILI 
YATIRIM PROGRAMINA ALINDI
AMANOS TUNNEL PROJECT SCHEDULED TO 2018 
INVESTMENT PROGRAM

İKİ İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK METRO GELİYOR      
METRO LINE TO CONNECT TWO CITIES TOGETHER

ULUSLARARASI TÜNELCİLİK SEMPOZYUMU 
BAŞARIYLA DÜZENLENDİ     
A GREAT SUCCES: INTERNATIONAL TUNNELLING 
SYMPOSIUM TURKEY

ISSN 2148-1768    Üç ayda bir yayınlanır / Every other months
Ocak - Șubat  - Mart / January - February - March 2018   Yıl / Year:4   Sayı / Nr: 26

Tünelcilik ve Yeraltı Teknolojileri Dergisi
Turkish Tunneling and Underground Technologies Magazine

www.bursakaynak.com

İŞİMİZ

MUKAVEMET
GÜCÜMÜZ

AMANOS TÜNELİ PROJESİ 2018 YILI AMANOS TÜNELİ PROJESİ 2018 YILI AMANOS TÜNELİ PROJESİ 2018 YILI AMANOS TÜNELİ PROJESİ 2018 YILI 
YATIRIM PROGRAMINA ALINDIYATIRIM PROGRAMINA ALINDIYATIRIM PROGRAMINA ALINDI
AMANOS TUNNEL PROJECT SCHEDULED TO 2018 AMANOS TUNNEL PROJECT SCHEDULED TO 2018 
INVESTMENT PROGRAMINVESTMENT PROGRAM

İKİ İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK METRO GELİYOR   İKİ İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK METRO GELİYOR     
METRO LINE TO CONNECT TWO CITIES TOGETHERMETRO LINE TO CONNECT TWO CITIES TOGETHER

ULUSLARARASI TÜNELCİLİK SEMPOZYUMU ULUSLARARASI TÜNELCİLİK SEMPOZYUMU 
BAŞARIYLA DÜZENLENDİBAŞARIYLA DÜZENLENDİ     
A GREAT SUCCES: INTERNATIONAL TUNNELLING A GREAT SUCCES: INTERNATIONAL TUNNELLING 
SYMPOSIUM TURKEYSYMPOSIUM TURKEY

AMANOS TÜNELİ PROJESİ 2018 YILI 
YATIRIM PROGRAMINA ALINDI
AMANOS TUNNEL PROJECT SCHEDULED TO 2018 
INVESTMENT PROGRAM

İKİ İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK METRO GELİYOR      
METRO LINE TO CONNECT TWO CITIES TOGETHER

ULUSLARARASI TÜNELCİLİK SEMPOZYUMU 
BAŞARIYLA DÜZENLENDİ     
A GREAT SUCCES: INTERNATIONAL TUNNELLING 
SYMPOSIUM TURKEY

TÜNEL KAPAK-26.indd   3 15.04.2018   22:06:32



TÜNEL KAPAK-26.indd   4 15.04.2018   22:06:34



PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CHAIRMAN OF THE TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Değerli Okurlar

Size bu sayıda iyi haberlerle başlayacağım. İstanbul’da geçici 
olarak durdurulan Metro projelerine tekrar başlanıyor. Çeşitli 
Uluslararası Konferanslarda Türkiye’deki tünel projeleri 
namludan çıkan bir mermi gibidir, durdurulmaları mümkün 
değildir sözümü tekrar hatırlatıyorum.

Derneğimizin son yürütme kurulu toplantısında, sektörün ileri 
gelen uygulamacılarından Sn. Muammer Çınar Türkiye’de bu 
sene 79 adet TBM in çalışıyor olacağını beyan etti. Bu rakam, 
Türkiye’de mekanize tünel açma açısından oldukça yüksek bir 
rakamdır. Şunu da hemen hatırlatalım ki özellikle, dağlık arazide 
ve karmaşık jeolojilerde zemine uygun bir TBM in seçilmesi, 
özellikle kendine özgün bir saha ve laboratuvar araştırması 
gerektiren kolay bir iş değildir. Özellikle, uygulamacıların 
korkulu rüyası olan bindirme zonlarının ve fayların bulunduğu 
yerlerde, ön delgini sonuçlarının TBM parametreleri ile 
beraber yorumlanması kaçınılmaz olmaktadır. Buna tipik bir 
örnek Himalyalarda Parbati Hidroelektrik santralı projesi için 
kuvarsitin içinde TBM le açılan bir tünelde meydana gelen kaya 
patlamaları, tünele aşırı su ve silt sızması gösterilebilir. Ocak ayı 
ortalaması günde 1 m olan bu tüneli önümüzdeki günlerde, altı 
ay içerisinde bir uzmanlar heyeti ile beraber ikinci sefer ziyaret 
edeceğim,  bir sonraki sayıda size daha geniş bilgi veririm.

Son olarak size Tünelcilik Derneğinin Maden mühendisleri 
Odası, İstanbul Şubesi ile beraber 13-14 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul, Hilton “convention Center’da yapılacak 4.UYAK 
(Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumunu hatırlatmak 
istiyorum. Soner Temel Mühendislik in CEO su Sn. Öner Yılmazın 
başkanlığında yapılacak bu toplantıya hepinizi katılımını ve 
tebliğ göndermenizi bekliyoruz.

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Dear Readers 

I will start with good news for Turkish Tunnelling Industry. Istanbul 

Metropolitan Municipality decided to give a start again for Metro 

Projects which were temporally stopped. I remember my saying in 

international conferences, that the tunneling projects in Turkey are like 

a bullet coming from a gun, there is no way to stop them.

I a recent meeting of the executive committee of our Society, Muammer 

Çınar one of the key persons of TBM projects stated that this year 

79 TBMs will be running in different projects in Turkey. This number 

is incredibly high showing the potential of mechanized excavation 

technologies. However, one should be remembered that it is not an 

easy job to select a proper machine in complex geology specially in 

mountainous area.  It needs special side investigations. Sometimes 

proper interpretation of probe drill data with TBM cutting parameters 

like thrust index is inevitable to detect shear or fault zones which 

might be nightmare of practicing engineers. One of the typical example 

is a tunnel being currently excavated by a TBM in Himalia, Parbati, 

Hydroelectric central project within the quartzite. I will visit the tunnel 

second time in six months’ time as a member of panel of experts. 

Frequent rock bursts, sudden water and silt ingresses within the tunnel 

limit the daily advance rates to 1 m/day. I will speak about this tunnel 

in the coming issue of our journal after my return from India. 

At last I have to remind you that Turkish Tunnelling Society is 

organizing jointly the 4th UYAK (International Underground Excavation 

Conference) this year on 13-14th September at Hilton Convention 

Center, under the leadership of Öner Yılmaz, CEO of Soner Temel 

Mühendislik. We need your contribution, please send your abstracts to 

the organizing committee.

With my warmest regards.  
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Geo-Net fi rmasının kurucusu ve sahibi Jeoloji Yüksek 
Mühendisi Altay Ertin’i elim bir trafi k kazasında, 
E-Berk fi rmasının Genel Koordinatörü Jeoloji 
Mühendisi Ömer Gündüz’ü de tedavi gördüğü 
hastanede kaybetmiş bulunuyoruz. Tünelcilik 
camiasını yasa boğan bu vefat haberlerinden dolayı 
Tünelcilik Derneği ailesi olarak derin bir üzüntü 
içerisindeyiz.

Tünelcilik sektöründe büyük emekleri bulunan Altay 
Ertin ve Ömer Gündüz’e Allah’tan rahmet, ailelerine 
başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Başımız sağolsun.

Altay Ertin

BAŞSAĞLIĞI

Ömer Gündüz
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New Zigana tunnel is the longest tunnel in Turkey and Europa 
and world’s 2nd longest tunnel started two years ago. Project is 
located on Trabzon Gumushane highway and 11200 m excavation 
has been completed. 

Zigana Mountain tunnel will be 
CoMpleted in 2019

ZİGANA DAĞI’NDAKİ ÇİLE 2019’DA BİTECEK

B ittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en 
uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli 
olacak olan ve yapımına yaklaşık 2 yıl 

önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu 
üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne 
kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 11 bin 
200 metrelik kazı çalışması yapıldı.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede 
yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. 
Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 km’lik 
2. Zigana Tüneli’nin Trabzon’un Maçka 
ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel 

kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise 
Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiisinde 
sürdürülüyor.

Keskin Virajlar Kalkacak

2x14.5 km’lik çift tüplü 2. Zigana Tüneli, 
bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km’lik yeni 
güzergah projesi ile yol 560 metre daha 
düşük kottan geçerken, Gümüşhane-Trabzon 
arasındaki yolu 8 km daha kısaltıyor. Özellikle 
kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu 
geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu 
projeyle ortadan kalkmış olacak.

Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her 
iki taraftan çift tüpte toplam 11 bin 200 
metrelik kaza çalışması yapıldı

29 Ekim 2019’da Hizmete Açılacak

Yapımı 4 yılda bitirilmesi planlanan yeni 
tünelin 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete 
girmesi hedefleniyor. Doğu Karadeniz ve 
Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan 
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde 
bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki 
Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Ovit Tüneli’ni 
de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu 
tüneli olacak. 

Kaynak: www.yenisafak.com
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Pamukluk dam located at the Mersin Tarsus is under construction, 
after its completion project aims to provide irrigation and 
potable water to 15 neighboring provinces. Pamukluk dam 
planned to solve the water problems until 2060 and Mayor Ali 
ihsan Su opened the 4618 m conveyance tunnel and stated that 
this project is going to be finished at the end of this year. 

Pamukluk Dam will be ComPleteD 
at the enD of this Year

Pamukluk Barajı Yıl Sonunda Bitecek

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı 
devam eden ve tamamlandığında 
merkez ilçeler ile Mersin-Tarsus 

arasındaki 15 yerleşim yerinin sulama ve içme 
suyu sorununu 2060 yılına kadar çözecek 
olan Pamukluk Barajı’nın iletim tüneli açılışı 
yapıldı. Vali Ali İhsan Su, “Baraj bu yıl sonuna 
kadar inşallah bitecek” dedi.

Mersin’in en önemli yatırımlarından biri olan 
Pamukluk Barajı ile 184 bin dekar zirai arazi 
suya kavuşacak. Sulamanın yanında enerji 
ile su baskınlarına karşı da önemli bir görev 
üstlenecek olan baraj ayrıca merkez ilçeler 
ile Mersin-Tarsus arasındaki 15 yerleşim 
yerine yıllık 127 milyon metreküp içme suyu 
verecek. Baraj bittiğinde su verilecek ilçelerin 
2060 yılına kadar hem içme hemde sulama 
suyu sıkıntısı çözüme kavuşmuş olacak. Hem 
sulama hem de içmesuyu alanında fayda 
sağlanacak barajdan yılda 68 milyon kilovat 
saat enerji üretilecek. Pamukluk Barajı’nın 
tamamlanmasıyla 9 bin 776 kişiye ek 
istihdam oluşturulurken, yılda 131 milyon 
lira gelir artışı sağlanacak. Barajın yüzde 

82’si tamamlanırken, iletim tünelinin açılışı 
yapıldı.

Yağmurlu havada gerçekleşen açılışa, 
Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin 
milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ile Hacı 
Özkan, DSİ yetkileri ile çalışanlar ve 

muhtarlar katıldı. Açılışta Vali Su, DSİ Bölge 
Müdüründen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
Burada konuşan Vali Su, Pamukluk Barajı’nın 
Mersin için önemli bir yatırım olduğunu 
söyledi. DSİ’nin Mersin’e birçok yatırımı 
olduğunu söyleyen Su, “Baraj, gölet, sulama 
ve içme suyuna yönelik yatırımlar devam 
ediyor. Pamukluk Barajı Mersin için hem 
içme suyu hem de sulama suyu açısından 
çok önemli bir baraj olacak. Hem sulama 
hem de içme suyunun geçeceği iletim 
tünelini bugün bitiriyoruz. Yaklaşık 4 bin 
618 metre uzunluğunda bir tünel. İçinden 
suyu vereceğiz. Bununla birlikte yaklaşık 
184 bin dekar araziyi sulayacağız. Yine bu 
tünelle beraber, isale hatları tamamlandığı 
zaman merkez ilçeler ile Mersin-Tarsus 
arasında bulunan 15 yerleşim yerinin içme 
suyu ihtiyacını da 2060 yılına kadar da 
çözmüş olacağız. Bu barajla birlikte mevcut 
su potansiyeline her yıl 127 milyon metreküp 
daha eklemiş olacağız” diye konuştu. 

“Bu yılın sonunda inşallah barajımız bitmiş 
olacak”

Tünelin 50 milyon liraya ihalesi yapıldığını 
söyleyen Su, “Bugün son metresini bitirerek, 
tüneli açacağız. Pamukluk Barajımız inşallah 
bu yılın sonunda bitmiş olacak. Tüneli şimdi 
bitiriyoruz. Bundan sonra sulama ve içme 
suyuyla ilgili isale hatlarıyla ilgili çalışmaların 
yapımı devam ediyor. Bittiği zaman 184 bin 
dekar arazi suyla buluşmuş olacak. Ayrıca su 
verilecek ilçeler her yıl 127 milyon metreküp 
suya kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Pamukluk Barajı 
iletim tünelinin son metresi açıldı ve tünel 
bitirilmiş oldu. Tünel açmada çalışan personel 
tünelden çıkarak, Türk bayrağı açtı. 

Kaynak: www.milliyet.com.tr
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Aiming to regulate the traffic in the city and northern 
transportation, Mevlana Tunnel is one of the most important 
project of Sivas Municipality. Tunnel has two tubes with two 
lanes and has 656 meters length.

OngOing COnstruCtiOn in Mevlana tunnel

MEVLANA TÜNELİ’NDE ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR

22-23-YURTİÇİ PROJELERİ-MEVLANA TÜNELİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.indd   22 15.04.2018   00:06:52



23Yurtiçi Projeler – Domestic Projects

Ocak - Şubat 2018  .  www.tuneldergisi.com 

T rafik yoğunluğu nedeniyle ulaşım noktasında alternatif 
yollar oluşturmak isteyen Sivas Belediyesi, bu kapsamda 
yeni yol ve cadde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 

üniversite ve şehir arasındaki ulaşım sıkıntısını gidermek için İsmet 
Yılmaz Bulvarı, Köprüsü ve Köprülü Kavşağı yapılırken, üniversite 
ile şehri bütünleştirecek olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında 
da çalışmalar yapıldı. Yeni Numune Hastanesi ile Yeni 4 Eylül 
Stadyumu’nu birbirine bağlayacak olan kuzey trafik aksındaki 
çalışmalar da devam ediyor.

Kuzey ulaşım aksı ile şehir içerisindeki trafiği rahatlatacak olan 
ve Sivas Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan Mevlâna 
Tüneli’nde çalışmalara ara vermeden devam ediliyor. Sivas 
Belediyesi, Şehrin trafik sorununu hafifletmek ve şehrin doğu batı 
istikametinde Mevlâna ve Aydoğan mahallelerini birleştirmek, 
buradaki trafiği azaltmak için çok anlamlı bir projeye imza atıyor.  
Tünel, 656 metre uzunluğunda iki şerit halinde iki tüpten oluşuyor. 
Mevlana Tüneli Projesi 44 milyon TL bedeliyle Sivas Belediyesi 
tarihinde tek kalemde yapılan en büyük proje olma özelliği taşıyor.

2009 yılından beri gerçekleşmesi için beklenilen Mevlana Tüneli 
ve Bağlantı Yolları Projesi’nin temel atma töreni 9 Nisan 2016 
tarihinde görkemli bir şekilde atılmıştı. Tünelin üstünde kalan 
tarihi yapılar ve arazinin yapısı gözetilerek çalışmalar dikkatli bir 
şekilde sürdürülüyor. Sadece giriş kısmına yaklaşık 300 adet fore 
kazık uygulamasının yapıldığı tünelde delme işlemleri bölgenin 
tarihi dokusunun korunması ve yerleşim merkezi olması nedeniyle 
zor şartlar altında gerçekleştirildi. Tünelin 2018 yılı sonunda 
tamamlanması planlanıyor. 
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Istanbul Metropolitan Municipality tendered Dolmabahce 
Levazim tunnel and excavation works have been started. Besiktas, 
one of the most important center in Istanbul and with this 
project, traffic jam around this area will relief. Tunnel designed as 
double tube and the total length is 7800 m. After the completion, 
70 minutes of journey will decrease to 5 minutes. 

Excavation Works has bEEn startEd in 
dolmabahcE lEvazim tunnEl

Dolmabahçe-levazım Tüneli’nDe 
çalışmalar başlaDı

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım 
Tüneli’nde çalışmalar hız kazanıyor. 

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan 
Beşiktaş ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak 
tünel sayesinde, 70 dakikalık yol 5 dakikaya 
düşecek.

İstanbul karayolu ulaşımının önemli 
projelerinden olan Dolmabahçe - Levazım 
Tüneli ile, Taksim, Kabataş ve Kağıthane 
yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, 
Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde 
ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe-
Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk 
süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-
Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, 
Ortaköy Vadisi’nde son bulacak.

Trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan 
Dolmabahçe Levazım Tüneli Projesi, 
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonunun Kararı ve İstanbul II Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
onayları ile yapılıyor.

Tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve 
Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş 
Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve 
Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-
Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde 
ulaşabilecekler. Bu sayede, Beşiktaş ve 
bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde 
rahatlaması amaçlanıyor. İki tüp olarak inşa 
edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 

800 metre olacak. Etaplar halinde yapılacak 
tünel çalışmasının her aşamasında yeşil 
alan hassasiyeti gözetilecek. Çalışmalar ilk 
olarak, Maçka Parkı’nın girişindeki bölümde 
başlayacak. Toplam büyüklüğü 140 bin 
metrekare olan Maçka Parkı’nın sadece 3 
bin 500 metrekarelik bölümünde başlayacak 
çalışmalar kapsamında; alanda bulunan 
85 adet ağaç, İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi’nden alınan rapor doğrultusunda 
Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkına 
dikilecek. Uzman ekipler yönetiminde 
ROOTBALL yöntemi ile sökümü gerçekleşecek 
ağaçlar, kök ve gövdeleri itina ile korunarak yeni 
yerlerine dikilecekler. Park dışında ise 91 ağaç 
başka bölgelere nakledilecek. Çalışmalardan 
sonra bölge tekrar ağaçlandırılacak. Çalışmalar 
tamamlandığında, 3 bin 500 metrekarelik 
alan yeniden yeşillendirilerek eski haline 
döndürülecek.

Trafik Alternatif Güzergahlardan Sağlanacak

Maçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında; 
Bayıldım Caddesi’nin Kadırgalar Caddesi 
girişinden Swiss Otel’e kadar olan bölümü 
araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar Caddesi 
istikametinden Maçka ve Nişantaşı bölgesine 
gidecek araçlar, Harbiye istikametine devam 
edip, Mim Kemal Öke Caddesi’nden Maçka ve 
Nişantaşı bölgesine ulaşabilecekler. Süleyman 
Seba Caddesi’nden Taksim Kabataş ve Karaköy 
istikametine gidecek olan araçlar ise, Bayıldım 
Caddesi’nin açık olan kısmını kullanarak; Acısu 
Sokak, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sokak ve 
Vişneli Tekke Sokağını kullanarak Dolmabahçe 
ve Kadırgalar Caddeleri üzerinden istedikleri 
istikamete ulaşabilecekler. Tünel çalışmaları 
öncesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 
park içerisinde spor yapan vatandaşlar ve 
bölgede oturan vatandaşlara bilgilendirme 
notu dağıtıldı. 

Kaynak: www.turkiyegazetesi.com.tr
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Salarha tunnel located on Rize ring road Kucukcayir exit 
started in 2015 and 80 % of the project has been completed. 
After the completion, tunnel will connect north and south 
side and city will expand to the south. Interkar construction 
granted for this project and tunnel has 2.7 km length. 
Salarha tunnel aims to shorten the travel time from Salarha 
region to city center. 

Salarha highway Tunnel 

Salarha Karayolu Tüneli’nde 
Çalışmalar devam ediyor

R ize’de yapımına 2015 yılı Ekim ayında 
başlanan ve yaklaşık yüzde 80’i 
tamamlanan Rize Çevre Yolu Ayrımı 

- Küçükçayır İl Yolu Ayrımı Salarha Tüneli 
Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. 
Rize şehir merkezinin kuzeyini güneye 
bağlayacak ve ana arter olarak hizmet 
verecek olan Salarha Tüneli ile şehrin 
güneye doğru büyümesi planlanıyor. Şehrin 
güneye açılması ve Salarha Vadisi’nde 
yaşayan yoğun nüfusun il merkezine 
ulaşımı, Salarha Tüneli ile birlikte son 
derece konforlu hale getirilecek. Çift tüp 
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olarak açılmakta olan tünelin uzunluğu 
2,7 km. Projenin yükleniciliğini İntekar 
Yapı yapıyor. Rize şehir merkezinde mevcut 
karayolu ile Dalyan’dan Dörtyola yaklaşık 
12 kilometre olan mesafe Salarha Tüneli 
ile 3 kilometreye düşecek ve büyük bir 
zaman tasarrufu sağlanacak. Güney Çevre 
Yolu’na bağlanacak tünelle, şehir içi ve 
sahil yolundaki trafik yoğunluğu da azalmış 
olacak.

Salarha Tüneli güzergahı; Rize ili 
merkezinde projesi bulunan Rize Çevre 
Yolu ile Küçükçayır İI Yolu’nu birbirine 

bağlamaktadır. Rize ili merkezinde 
Paşakuyu Mahallesi yakınlarında Rize Çevre 
Yolu’ndan bir köprülü kavşak ile ayrılan 
güzergah tünelin ardından Dörtyol Köyü 
yakınlarında tünelden çıkarak bir köprü ile 
Küçükçayır İl Yolu’nun üzerinden geçmekte 
ve tünel çıkışından yaklaşık 500 m. ileride 
bir köprülü kavşak ile Küçükçayır İl 
Yolu’na ve yanyollar aracılığı ile bölgedeki 
yerleşimlere bağlanmaktadır. 

Rize merkezden Küçükçayır istikametine 
gidecek olan araçlar, doğu veya batıdan 
dolaşarak yaklaşık 10 km yol katederek 
olaşacakları noktaya bu tünel sayesinde 3 
kilometrede ulaşacaklardır. Bu proje yaklaşık 
2,7 km çift tüp tünel yapısı içermektedir. 
Ayrıca proje kapsamında mevcut Küçükçayır 
İl Yolu’na ve Rize Çevre Yolu Projesi’ne 
bağlantı yolları bulunmaktadır.

Proje güzergahı dağlık ve dar bir koridordan 
ilerlemekte olup tünel girişinde ve çıkışında 
olmak üzere iki adet köprülü kavşak 
bulunmaktadır. Km: 0+205’de başlayan 
tünel ismini Salarha (Dağbaşı) mevkisinden 
almaktadır. Km: 3+130’da tünel çıkışının 
ardından köprülü kavşak ile Küçükçayır 
İl Yolu’na bağlanılmaktadır. Yaklaşık Km: 
3+590 civarında bulunan köprülü kavşak 
ile aynı zamanda kuzeyde bulunan 
yerleşimlere, Fen Lisesi’ne ve Salarha’ya 
bağlantı sağlanmaktadır.

Anayol güzergahının tünel girişinde ve 
çıkışında mevcut yola bağlantı vermek, 
imalat kolaylığı, işletmede alternatif 
oluşturma ve karşılaşılabilecek her türlü 
sorunu çözmek amacıyla önemlidir.

Arazi koşullarının zorluğu eğim değerlerinin 
yüksekliği bağlantı yollarının tasarımında 
güçlüklere neden olmuştur. 

Temel görüş olarak her iki yönde anayola 
tünele gelmeden verilecek mevcut yol 
bağlantılarında, ayrılma ve katılma şeritleri 
mümkün olduğunca ana yola yakın ve 
paralel tutulmaya çalışılmıştır. Bu sayede 
dar olan güzergah koridoruna oturulmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca kamulaştırma 
maliyetlerinin minimum düzeyde tutulması 
hedeflenmektedir.

Tünel güzergahını tercih edecek olan 
sürücüler her iki yönde doğrultusunu 
değiştirmeden yüksek standartta 
daha konforlu bir yol durumundan 
faydalanacaklardır. Mevcut yolu kullanacak 
olan sürücüler ise ayrılma şeritlerinden 
ayrılacaklar ve güzergah sonunda tekrar 
katılma şeridini kullanarak aynı eksene 
oturacaklardır.

Anayol ve kavşak kollarının birbirine 
yaklaştıkları bölgelerde, bağlantılarının 
teşkili öncesinde dar bir koridor da, 
kot farklarından kaynaklı şevlerin 
düzenlenmesinde istinat duvarları 
kullanılacaktır. Detaylı çalışmalar 
yapıldıktan sonra yine gerekli görülen 
yerlerde şevlerin gereksiz uzunlukta teşkil 
edilmesini önlemek için istinat ve iksa 
duvarları kullanılabilecektir. Projenin 
ilerleyen aşamalarında kullanılan bu 
duvarlara dair detay ve metraj çalışmaları 
verilecektir. Katılma şeritlerini mevcut 
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Proje alanı ve yakın bölgesi için tektono-stratigrafik dikme kesit (MTA, 1993 - İ.H.Güven tarafından hazırlanan 
paftasından yararlanılarak hazırlanmıştır.

26-31-YURTİÇİ PROJELERİ-SALARHA KARAYOLU TÜNELİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.indd   28 15.04.2018   00:04:18



29Yurtiçi Projeler – Domestic Projects

Ocak - Şubat 2018  .  www.tuneldergisi.com 

yoldan ayrıldıktan sonra, anayol ekseninin yanına almak için bir 
farklı seviye yapı kullanılması gerekmektedir.

Güzergah 2x2 bölünmüş bir yoldur. 26 m platform genişliğine sahip 
kesit uygulanacaktır. Anayol güzergahının şehir merkezinde kalan 
kesinlerinde dolgular duvarla tutularak kamulaştırma maliyeti 
azaltılacaktır.

Proje tamamlandığında bölge ulaşım ağına katkıda bulunacaktır. 
Bölgesel ve mevsimsel ulaşım hızını artıracağı ve işleme kolaylığı 
saglayacağı öngörülmektedir.

Projenin Jeolojisi

Proje alanı ve yakın dolayı bu tektonik birliklerden Pontidler’in 
Sakarya Zonu’nun ülkemiz  sınırları içinde doğudaki kesimini 
oluşturan Doğu Pontidler içinde bulunmaktadır (Çizim-2). Önceki 
bölümlerde anıldığı gibi MTA çalışmalarında Doğu Pontidler ayrıca 
“Kuzey ve Güney Zonu” olarak iki kesimde incelenmiştir. Proje 
alanının içinde bulunduğu Kuzey Zonu’nun omurgasının “adayayı” 
magmatikleri oluşturur. 

Hamurkesen Formasyonu (Jlh)

Formasyona özgü yüzeylemeler proje alanı yakın yöresinde; Maçka-
Meryemana (Sumela), Maçka-Hamsiköy, Yomra-Maden, Çaykara 
ilçesi güneyinde Uzungöl, Çakıroğlu yaylası ve Vardar yaylası 
yörelerinde izlenir.

Başlıca derin denizel volkanik etkinliklerin ürünü olan birim 
genellikle mor ve yeşilimsi gri renkli bazalt lav ve piroklastiklerinden 
oluşur. Bazalt lavları bol olivinli olup porfiritik dokuludur. Çoğu 
düzeylerde andezitik ve dasitik lav ve piroklastikleri de sıkça 
gözlenir. Lav ve piroklastikler arasında, kalınlıkları 3-5 m arasında 
değişen kırmızı-bordo renkli killi kireçtaşları ve kumtaşları izlenir. 
Bu ara katmanlar, volkanizmanın durakladığı evrelerdeki tortul 
kayaç çökelimini simgeler.

Berdiga Formasyonu (Jkr)

Formasyona özgü yüzeylemeler, proje alanı ve yakın yöresinin 
orta ve güney kesimlerinde; Kadırga yayla, Maçka-Hamsiköy, 
Maçka-Meryemana, Maçka-Şimşirli,  Arsin-Çatak, Çaykara-Uzungöl, 
Çaykara-Günbuldu yörelerinde izlenir. Bu yörelerdeki birim 
genellikle; koyu gri renkli ve katmanlı kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı ve 
kumlu kireçtaşlarından oluşur. Berdiga Formasyonu, Hamurkesen 
Formasyonu üzerinde uyumlu olarak izlenir.

 Tünel Şefi 
Şafak Ataç
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Çatak Formasyonu (Krü 1)

Çatak Formasyonu’na özgü yüzeylemeler proje alanı ve yakın 
yöresinde, orta kesimlerde bir kuşak  halinde izlenir. Formasyon, 
yeşil rengin egemen olduğu bazalt-andezit nitelikli lav ve 
piroklastiklerin; kumtaşı, silttaşı, kırmızı kireçtaşı ve marn katmanları 
ile  ardalanmasından oluşur. Bazaltlarda iyi gelişmiş yastık lavlar 
gözlenir. Birimin yaşı, kırmızı kireçtaşlarındaki fosil bulgularına 
göre; Turniyen-Koniasiyen-Santoniyen olarak belirlenmiştir.

Kızılkaya Formasyonu (Krü 2)

Bazik volkano-tortul nitelikli Çatak Formasyonu üzerine uyumlu 
olarak gelen birim; gri-beyaz ve gri-sarımsı renkli dasit-riyodasit 
lav ve piroklastiklerden oluşur. Lavlarda genellikle prizmatik 
kolon yapıları izlenir. Kütle içinde katmanımsı akma yapıları çok 
belirgindir. Formasyonun üst düzeylerinde gözlenen tüf ve tüf-
breşlerde hidrotermal ayrışma çok etkindir. Bu ayrışma türleri; 
silisleşme, serizitleşme, killeşme, limonitleşme ve kloritleşme ile 
temsil edilir. Formasyonun içinde seyrekçe, 1-10 m kalınlığında, 
kırmızı-bordo renkli  çamurtaşları izlenir. Bu çamurtaşları düzeyi, 
birimin tavanına yakın konumlanmış tüf ve tüf breşler içinde 
yer alır. Öncel çalışmaların yapılan incelemeler bu düzeyler için 
Senoniyen yaşını vermiştir (Yılmaz, 1988).

Çağlayan Formasyonu (Krü 3)

Doğu Pontidler’de Üst Kretase volkanizmasının üçüncü  evresinde 
gelişen bazik volkano-tortul nitelikli birim, Çağlayan Formasyonu 
olarak, Güven (1993) tarafından tanımlanmıştır. Çağlayan 
Formasyonu başlıca; gri-yeşil ve gri morumsu renkli andezit-bazalt 
lav ve piroklastikleri ile genelde kırmızı-bordo renkli biyomikrit, 
kumtaşı ve marn ara katmanlarından oluşur. Lavlarda kimi alanlarda 
prizmatik kolon yapıları izlenir. Formasyon içinde iyi gelişmiş 
yastık lavlı yapılar gözlenir. Lavların soğuması sırasında oluşan 

gaz boşlukları genellikle kalsit, klorit ve zeolit gibi minerallerle 
dolgulanmıştır. Çağlayan Formasyonu; Çayırbağı, Düzköy, Derecik, 
Esiroğlu, Yomra-Arsin ve Araklı güneyi, Köprübaşı  ve Of yörelerinde  
yüzeylenir. Kalınlığı yaklaşık 1000 m’ dir.

Çayırbağı Formasyonu (Krü 4b)

Birimde volkanojenik dom yapıları iyi gelişmiştir. Lavlarda prizmatik 
kolonlu yapı ve akışlı (fludial)  doku iyi gelişmiştir. Yeşilimsi gri, 
morumsu gri ve pembemsi renkler sunan birimin kesin olmayan 
kalınlığı yaklaşık 200 m kadardır. Çayırbağı Formasyonu’nun içinde 
fosil içerebilecek tortul kayaç bulunmaz, bu nedenle yaşı; üzerinde 
uyumlu olarak bulunan Kampanian-Maastrichtian yaşlı Bakırköy 
Formasyonu’na göre verilmiştir.

Bakırköy Formasyonu (Krü 5a)

Bakırköy Formasyonu genellikle; gri renkli marn, gri beyaz renkli 
killi kireçtaşı, kumlu kireçtaşı  ve seyrekçe kumtaşlarından oluşur. 
İnce ve orta katmanları ile arazide çok belirgin olarak izlenir. 
Formasyonun kesin olmayan kalınlığı yaklaşık 200 m dolayındadır. 
Birimin yaşı, içerdiği fosil türlerine göre; Maastrichtian-Paleosen 
olarak belirlenmiştir.

Kaçkar Granitoidleri (γ2, γ3)

İnceleme alanında Kaçkar Granitoidi I olarak belirtilen sokulumlara 
özgü büyük stoklar saptanmıştır. Bunların birincisi; Maçka-Güzelyayla 
ile Yomra-Özdil arasında GB-KD yönünde uzanım gösteren stoktur. Bu 
stok çoğunlukla Liyas volkanitleri ve Üst Jura-Alt Kretase kireçtaşları 
ile dokanaklıdır. Granit, granodiyorit, kuvarslı diyorit ve diyoritten 
oluşur. İkinci stok Araklı-Dağbaşı bucağı yöresinde yüzeylenir. Yine 
Liyas volkanitleri ve Üst Jura-Alt Kretase kireçtaşları ile dokanaklıdır. 
Üçüncü stok ise;  Uzungöl yöresinde yüzeylenir. İnceleme alanının en 
büyük stokudur. Diğer kesimlerde görece daha küçük stoklar izlenir. 
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Kaçkar Granitoidleri, bölgesel ölçekte; dokanak, skarn ve porfiri 
cevherleşmelerinin oluşumu ile yakından ilişkilidir.

Kabaköy Formasyonu (Ev)

Kabaköy Formasyonu bölgesel ölçekte iTrabzon yöresi, Vakfıkebir-
Beşikdüzü güneyi, Yomra ve Araklı yöresinde yüzeylen bu birim; 
kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve marn ara düzeyleri içeren yeşilimsi 
gri renkli andezit lav ve piroklastikleri ile bol ojitli ve hornblendli 
bazalt lav ve piroklastiklerinden oluşur. Bu formasyon proje alanında 
geniş yüzlekler verir. Bu alanlarda yapılan gözlemlerde Kabaköy 
Formasyonu’nun daha çok bazaltik ve andezitik lavları ile bunların 
piroklastikleri gözlenmiştir;ancak baskın olan kaya türleri andezitik/
bazaltik lavlar ve aglomeralardır.  Adayayı volkanizmasının ürünü 
olan bu volkanik kayaçlar oluşum koşulları bağlamında andezitik/
bazaltik aglomera düzeylerine ek olarak bu lavların tüf düzeylerini 
de içerir. Ayrıca volkanizmanın duraksama evrelerine özgü olarak 
seyrekçe tortul kayaçlar da ara düzey olarak bulunur. 

Pazar Formasyonu (Mp)

Formasyon tabanda yer yer çakıltaşları ile başlayıp, üste doğru 
kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve kireçtaşı ara katmanları içeren gri 
renkli marn ardalanmasıyla devam eder. Birimin en üst kesimleri 
kum, çakıltaşı ve kaya parçaları içeren kırmızı renkli kil ve 
çamurlarla son bulur. Kaya parçaları köşeli olup, boyutları birkaç cm 
ile 20–30 cm. arasında değişmektedir. Birimin kalınlığı 30–100m 
arasında değişmektedir. Formasyonun kumtaşı, kireçtaşı ve marn 
seviyelerinde bol olarak makro ve mikro fauna gözlenmiştir.

Hamidiye  Formasyonu (Pı)

Formasyon genellikle; kötü boylanmalı, katmanlı, gevşek çimentolu, 
polijenik heterojen konglomera ve breşten oluşur. İçinde yer yer 
iri daneli kumtaşları ile kalın ve kötü katmanlı kumlu kireçtaşları 
ve bazaltik aglomeralar barındırır. Önceki çalışmalarda formasyon 
bu yörelerde Beşirli Formasyonu adı ile anılmıştır. Hamidiye  
Formasyonu Trabzon’da Boztepe mahallesinde Miyosen yaşlı 
Kaymaklı Formasyonu üzerine uyumsuz olarak oturur. Genelde 
ise Eosen yaşlı Kabaköy Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak 
izlenir. Bu yapısal ilişki bağlamında göreli yaşı öncel çalışmalarda 
Pliyosen olarak belirlenmiştir.

Alüvyonlar (Al)

İnceleme alanının iç kesimlerinden doğan ve Karadeniz’e dökülen 
derelerin denize yakın alanlarında çökelen; genelde çakıl, kum, silt ve 
kil; seyrekçe değişik kayaç kökenli iritaş (cobble), kocataş (boulder) ve 
blok boyutunda gereç içeren kötü boylanmalı güncel oluşuklardır.

Giriş portalinde Pazar Formasyonu’na ait Marn - Kumtaşı birimleri 
için yapılan gözlemler ve sondaj verileri doğrultusunda RMR 
Kaya Sınıflaması’na göre “Zayıf Kaya (RMR= 25±5)” sınıfındadır. 
Çıkış portalinde Andezitik Bazik lavlar ve Aglomera birimleri için 

“Orta Kaya (RMR= 45±5)” sınıfında değerlendirilmiştir. Kayaçların 
yüzey koşullarındaki yüzleklerine göre yapılan bu kaya sınıflamaları, 
tünel içinde yorumlandığında olağan koşullarda daha nitelikli kaya 
sınıfları ile sonuçlanacak özellikler sergileyecektir. Farklı kayaçlar için 
yukarıda sunulan RMR kaya sınıflamaları bağlamında kütlesel olarak 
değerlendirilen dayanım parametreleri aşağıdaki gibi önerilmiştir:

Tünel çıkış portalı açık kazıları için yapılan sondajlardan elde 
edilen bilgiler doğrultusunda, portal açık kazılarında genel olarak 
üst kotlarda yapay dolgu, bu dolgu gerecin altında andezit/
aglomera ve bu birimlerin altında da tüf kütleleri kesilecektir. 
Kaya sınıflamaları doğrultusunda analizlerde kullanılmak 
üzere belirlenen kaya ve zemin parametreleri aşağıdaki gibidir: 

Salarha Tüneli’nin Geometrik Özellikleri 

Salarha Tüneli çift tüplü ve çift şeritli karayolu tüneli olup taban 
kemersiz tünel kesiti Şekil 1’de verilmektedir. Tünelde maksimum 
boyuna eğ im % 2.173 olup Karayolu Tüneli Uygulama Projesi 
Teknik Şartnamesinde yer alan maksimum eğ im (%3) ölçütüne 
uygundur. Proje ekseninin km:0+332.693-1+189.103 (R1=800 m) ve 
km:2+525.9523+796.297 (R2=500 m) arasındaki bölümü yatay kurpta 
yer almakta olup diğer bölümleri aliymandadır. Tünel tüpleri eksenleri 
arasındaki mesafe 31.00 m olup tünel dış duvarları arasındaki mesafe 
1.5*tünel çapı=18.6 m.dir.

Şekil 1:Salarha Tüneli Tip Kesiti (taban kemersiz)

Yaya geçişi ve trafo odası için oluşturulacak yanal geçişin boyutları 
yapım sırasında da kullanılacağı ve trafo odası için gerekli alan dikkate 
alınarak araç geçişi ile aynı seçilmiştir. Salarha Tünelinde 2 adet araç 
geçişi, 3 adet yaya geçişi+trafo odası olmak üzere 5 adet yanal geçiş, 
her iki tüpte trafik akış yönünde sağda olmak üzere 4 adet sığınma cebi 
tesis edilmesi öngörülmüştür. Sığınma cebi geometrisi Karayolu Tüneli 
Uygulama Projesi Teknik Şartnamesine uygun olarak belirlenmiştir. 
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EFEM ÇUKURU ALTIN MADENİ HAZIRLIK 
GALERİLERİNİN KAZI VE DESTEKLENMESİ

Ö. Yılmaz

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

h. MuraT

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

Excavation and Support of dEvElopmEnt roadwayS in 
“EfEm cukuru”Gold minE

ÖZeT
efem çukuru altın madeninin 4254 m’lik hazırlık galerilerinin 
kazı ve desteklemesi için ön görülen süre bir yıl idi. bir yıllık 
süreye mobilizasyon da dâhildi. işletmenin kuruluş aşamasından 
başlamak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarında hassasiyet 
birinci sırada yer almaktaydı. işletmenin ömrü göz önünde 
bulundurularak yapılan işin kalitesi de önem kazanmaktaydı. 
Çalışanların kullanacağı kişisel koruyucu malzemeler temin 
edilmeden ve yer altında çalışacak makinaların otomatik yangın 
söndürücüleri monte edilmeden çalışma imkanı yoktu. söz 
konusu süre içinde tüm hazırlıkların nasıl yapıldığı , %17 eğime 
varan galerilerin ön görülen sürede önce nasıl açıldığı, bu bildirinin 
konusunu oluşturmaktadır.

absTracT
this paper is a summary of the works carried out for the 
excavation and support of roadways of 4254 m in length with 
an inclination of %17 in “Efem Çukuru” gold mine. the works 
covering high level of security were terminated in one year as 
predetermined.

1 GİRİŞ

efem çukuru altın madeni işletmesi Türkiye’ nin batı sahilindeki 
önemli liman kenti izmir’den yaklaşık 25 km mesafede 
bulunmaktadır. işletmenin sahibi Tüprag Metal Madencilik 
a.ş. 2009 Yılında hazırlık galerilerini ihaleye çıkarmıştır. 
ihale firmamız soner Temel Mühendislik inşaat ve Tic. aş. 
üstlenmiştir. sözleşme görüşmeleri 2009 yılının temmuz ayında 
tamamlanmıştı. Maden işletme ruhsatının alınması ile ilgili süreç 
başlatılmış ve devam etmekteydi. ancak ruhsatın ne zaman 
alınacağını kestirmek mümkün değildi. bu nedenle işe başlama 
tarihi belirlenemediği için şantiyeye yönelik gerekli hazırlıklar ve 
yatırımlar yapılamıyordu. Çünkü ülkemizde bu tür süreçler bazen 
birkaç yılı almaktaydı. şantiyeye giriş yapan elamanların tümü 
eğitime tabi tutulmaktaydı. 

eğitim almamış kişisel koruyucu malzemesi olmayan hiçbir 
elamanın şantiyede çalışma şansı yoktu. kullanılan makinelerin 
üstüne konulan 2 adet 6 kg’lık yangın söndürme tüplerine 
ilave olarak otomatik yangın söndürme sisteminindi olması 
zorunluydu. aksi taktirde galerilerde makine çalıştırma imkanı 
yoktu. Yurt içi piyasada bulamadığımız ekipmanları yurt dışı 

piyasasından temin etmek zorundaydık. ekip, ekipman temini 
ve 4254 m hazırlık galerisinin kazı ve desteklemesi için ön 
görülen süre 1 yıldı ve başlama tarihi de 16 ağustos 2010 olarak 
belirlenmişti.

2 JEOLOJİ

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

3 EKİP VE EKİPMAN TEMİNİ 

ilk etapta elimizde bulunan imkânlara göre, tünellerde çalışmış 
elamanlardan bir ekip oluşturarak 16 – ağustos- 2010 da 
portallerde kazı ve desteklemeye başladık. boy seviyesi nin 
üstünde yapılacak işler için caT- 930 lodere uygun sepet 
imal edilerek yüksekte çalışma sorunu çözülmüştü. kısıtlı bir 
makine parkı ile ön görülen ilerlemeleri gerçekleştirme şansımız 
yoktu. ilk 3 ayda makine parkı, ihtiyacı karşılıyacak seviyeye 
çıkarıldı. 3 adet yer altı kamyonu ve 2 adet yer altı yükleyicisi 
yurt dışı piyasasından temin edilmişti. bir tarafta makine 
parkı oluşturulurken, diğer tarafta da makinaların tamir ve 
bakımının yapılabilmesi için atölye kurmaya devam edildi. Tamir 
ve bakımları hızlandırmak için atölyeye gerekli ekipmanlarda 
temin edildi. Çevreye olan duyarlılıktan dolayı da mobil arıtma 
sistemi kuruldu. Makina parkına ve atölye kurum aktivitelerine 
bağlı olarak eleman sayısı artırıldı. hedef 1 yıllık süre içinde hem 
mobilizasyon ve hem de 4254 m hazırlık galerisinin kazı ve 
desteklemesini tamamlamaktı. 

4 KAZI VE DESTEKLEMEYE BAŞLARKEN YAŞANAN SORUNLAR 

Proje gereği 3 ayrı portalde kazı ve desteklemeye başlanması 
gerekiyordu. ilk olarak kuzey portalde (merkez rampa) kazı ve 
desteklemeye başlandı (şek. 1 ve 2). akabinde güney portal ve 
konveyör galerisinde kazı ve destekleme çalışmalarına başlandı. 
Çalışma esnasında püskürtme beton, enerji ve patlayıcı temininde 
sorunlar yaşandı.
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Şekil 1. Kuzey portal girişinden bir görünüş

Şekil 3. Karmixle yer altı mikserine rampada püskürtme beton dolduruşundan 
bir görünüş

Şekil 2. Güney portal girişinden bir görünüş

4.1 Püskürtme Beton Sorunu 

işin başlangıcında püskürtme beton izmir deki beton 
santrallerinde temin edileceği düşünülmüştü. her ayna atışından 
sonra 2 m3 püskürtme betona ihtiyaç duyulmaktaydı. Püskürtme 
betondaki miktarın azlığında dolayı beton santralleri gece 
vardiyasında çalışmıyordu. bu nedenle özellikle güney portal ve 
konveyör galerisi girişindeki zeminin bozuk olmasından dolayı 
gece vardiyasında çalışma yapılamıyordu. beton santralinin 
şantiyeye uzak olmasından dolayı istenildiği zaman püskürtme 
beton temin etme şansı yoktu. Özellikle bozuk zeminlerde sıkıntı 
yaşanacağı belli olduğu için sorunlu bölgelerde gece vardiyasında 
kazı ve destekleme yapılamıyordu. işverenle yapılan görüşmeler 
sonucu 27 ağustos 2010 tarihinde şantiyeye getirilen karmix 
ile püskürtme beton sorunu çözülmüş oldu. istenildiği zaman 
püskürtme beton temin etme olanağı vardı. sahada püskürtme 
beton dizaynına göre agrega ve torba çimento stoku yapıldı. 
karmixle hazırlanan püskürtme beton karışımı, hazırlanmış 
rampada yer altı mikserine aktarılıyordu (şek. 3).

4.2 Patlayıcı Madde Sorunu 

Patlayıcıların muhafaza edileceği depo ile ilgili bürokratik işlemler 
devam ediyordu. başlatılan süreç tamamlanmadan patlayıcı 
maddelerin şantiyede stoklama olanağı yoktu. bu nedenle günlük 
taşıma ile sorun aşılmaya çalışılıyordu. ülkemizde özellikle altın 
madenlerine karşı haddinden fazla gösterilen duyarlılık nedeniyle 
patlatmadan sonra çevrede gelebilecek tepkilerde göz 

önünde bulundurularak 16-23 ağustos tarihleri arasında 
cumartesi ve Pazar günleri hariç haftada 3 atışa izin verilmişti. 
söz konusu atışlarında saat 18 de yapılıyordu. 23 ağustos - 24 
eylül tarihleri arasında da cumartesi, Pazar hariç hafta içi 5 gün 
saat 09 ile 19 saatleri arasında patlatmaya müsaade ediliyordu. 
25 eylül – 23 ekim tarihleri arasında saat 09 – 19 saatleri arasında 
patlatmaya müsaade ediliyordu. 23 ekim – 03 kasım tarihleri 
arasında da saat 09 – 24 saatleri arasında patlatmaya müsaade 
ediliyordu. 03 kasım 2010 tarihinde itibaren de kontrollü olarak 
geceleri de patlatmaya müsaade edildi. Patlatma saatlerindeki 
kısıtlamalar çalışma randımanını düşürmekteydi ve bu nedenle 
ağustos – eylül ve ekim aylarında yapmamız gereken ilerlemeleri 
gerçekleştiremedik.

4.3 Enerji Sorunu

işletmenin inşaat işleri için başlangıçta alınan enerji hazırlık 
galerilerinin açılması için yetersizdi. bu nedenle ileriye yönelik 
işletmenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak enerji temini için 
çalışmalar önceden başlatılmıştı. ancak enerji nakil hatlarının 
geçtiği bölgelerdeki mülk sahiplerinin müdahalesi nedeniyle 
enerji temini gecikmekteydi. şantiyedeki mevcut şebeke 
enerjisinde her portale ancak 250 kv’lık trafoyu besleyecek 
enerji verilebiliyordu. bu nedenle her portale sırası ile 250 kv’lık 
trafolar yerleştirildi. Trafoların montajı ve beslenmesi sürecinde, 
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şantiyede ilk etapta kuzey portalde 400 kv’lık jeneratör kullanarak 
çalışmaya başlandı. Trafolar kurulup enerji bağlantısı yapıldıktan 
sonra her 3 portalde düşük tempoda çalışmaya devam edildi. 
250 kv’lık enerji bir portaldeki tüm aktiviteleri yerine getirmeye 
yetmiyordu. Portallerde ayna sayısı iki ye çıkınca aynı anda 
birden fazla aktiviteyi gerçekleştiremiyorduk. bölgenin konumu 
nedeniyle sık sık enerji kesintisi olmaktaydı. bu nedenle her 
portale 400 kv’lık jeneratör konularak üç portalde kazı ve 
destekleme aktivitelerine hız verildi.

5 KAZI VE DESTEKLEME ÇALIŞMALARI

kazı ve destekleme ye başlarken özetlemeye çalıştığımız, 
püskürtme beton, patlayıcı ve enerji sorunu dışında su sorunu, 
malzeme temini ve en önemlisi de çevreye karşı olan aşırı 
duyarlılıktı. Özellikle altın madenlerine karşı aşırı derecede 
bir duyarlılık gösterilmekte. bu sorunlar bir tarafta ilgililerce 
çözülürken bir tarafta da kazı ve destekleme çalışmalarına 
devam edilmekteydi. 3 Portalde ön görülen ilerleme 375 m 
/ay idi. süre 16 – ağustos 2010 da başlamıştı. şantiyenin 
başlangıcında yaşanan sorunlar nedeniyle, ağustos, eylül, ekim 
ve kasım aylarında hedeflenen ilerlemeler yapılamamıştı. bu 
aylardaki eksiklikler ilerdeki aylarda telafi edilmesi gerekiyordu. 
bu nedenle yoğun bir çalışma temposu bizi bekliyordu ve bizde 
ekip ve ekipman olarak buna hazırdık. 

5.1 Ana Rampalarda Kazı ve destekleme

kuzey ve güneyden inen ana rampalar % 15 aşağı doğru eğimli 
ve kurblu olarak projelendirilmişti. sürekli kurblu ve aşağı 
doğru eğimli olarak kazı ve destekleme yapılmaktaydı. kesit 
düzgünlüğü ve aşırı açılmaları önlemek için delme ve patlatma 
paternlerinin uygulamasında hata yapılmaması gerekiyordu 
(şek. 4). şekil 4’deki delme ve patlatma paterninde görüldüğü 
gibi delme ve patlatma paralel cut sistemine göre yapılmaktaydı. 
(şek. 5). Galerilerin yatay ve düşey kurbtan ötürü aynanın akstan 
sol tarafa olan çevre deliklerin delgisi önem kazanmaktaydı. söz 
konusu delgi sırasında delik 3-4 cm delindikten sonra kullanılan 
tijin esnekliğine bağlı olarak delgiye yön verilmekteydi. sağa 
yatay kurp olduğu için tij esnetilerek delgiye devam edildi. 
(şek. 6 - kuzey portal 595 kat planı). şekil 6’da görüldüğü gibi 
kuzey ve güney rampalarda katlar arası kot farkı 20 m ve her 

Şekil 4. Ana rampada delme ve patlatma paterni

Şekil 5. Paralel kat sistemine göre delinen bir aynadan görünüş 

Şekil 6. Kuzey portal 595 kat planı

katı oluşturmak için (ana galeriler için) 148 m civarında ilerleme 
yapılmaktaydı. her 148 m ilerleme ve 20 m kot farkından sonra 
bir kat oluşturulurdu.

bu tür galerilerin kazı ve desteklemesinde, zeminde gelen sular 
ve delgi sırasından aynada biriken suların drene edilmesi için 
2,2 kv’lık dalgıç pompa ataşmanları ile birlikte sürekli ayna 
gerisinde muhafaza edilmekteydi. aynada sürekli su drenajı 
yapıldığı için, aynanın 70 – 75 m gerisinde geçici su cepleri 
oluşturuldu. aynadan su ceplerine pompalanan sular, katlardaki 
su ceplerine aktarılıp oradan da dışarıda hazırlanan baraja 
pompalandı. hazırlanan delme ve patlatma paternine göre ayna 
sıkılandı ve patlatıldı. Patlatmadan sonra 45 dakika civarında 
havalandırma için beklendi. havalandırmadan sonra patlatılan 
bölgeye basınçlı su tutulup 5 – 10 dakika beklendi. askıdan 
kalan kavlaklar düştükten sonra kavlak çubuğu ile patlatılan 
bölgede kalan kavlaklar düşürüldü. kavlak taramasından sonra 
pasa nakli yapıldı. Pasa naklinden sonra Jcb kırıcı ile ayna ve 
kavlak taraması tekrar yapıldı. Tarama tamamlandıktan sonra 
zeminin özelliğine bağlı olarak tavandan omuz seviyesine kadar 
püskürtme beton uygulandı. Püskürtme beton uygulandıktan 
sonra topoğraf ekibi tarafından ayna çizildi. Jumbo delgi için 
aynaya girdiğinde projesinden belirtilen 5-6 adet l=2, 10 m 
boyunda splitseti çaktıktan sonra ayna delgisine başladı. (şek. 
7). standart destekleme olarak 5 – 10 cm kalınlığında drymixli 
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Şekil 7. Jumbo ile ayna delgisi

Şekil 8. Delme ve patlatma paterni

Şekil 9. Konveyör galerisi portalinden bir görünüş

Şekil 10. Konveyör galerisinin içerisinden bir görünüş

püskürtme beton, 5 adet 2,10 m boyunda splitset 2 m ara ile 
tavanda omuz seviyesine kadar çakıldı. split setler içine daha 
sonra 2, 4 m boyunda 20 mm çapında nervürlü demir den imal 
edilmiş bulon splitsetin içinde çakıldı. splitset delgisi yapılırken 
delgi boyu 2,4m olarak delindi. bunun sebebi; aynayı emniyete 
almak için 2,4m’lık deliğe 2,1 m’lik splitset çakıp aynanın önünü 
açmak, devamında da jumbo boyu mesafeye gelindiğinde 
açılan splitsetin içine 2,4 m’lik kalıcı tahkimat için enjeksiyon 
verilerek bulon demiri yerleştirildi. kayanın özelliklerine göre 
gerektiğinde 4 m boyunda bulon veya galeri genişliğimiz 4m 
olduğundan, rijit 6m’lik bulonun uygulanması imkansız olduğu 
için, esnekliğinden faydanalınarak 6 m boyunda halat ankraj da 
yapıldı. ana rampalarda kurptan dolayı en uygun delgi boyu 3 
m idi. 3 m den uzun delinen deliklerde sapma fazla olmaktaydı. 
3 m delinerek yapılan patlatmalarda fiili ilerleme 2, 5 m idi. ana 
rampalarda galeri yüksekliği: 4,5 m genişliği: 4 m idi. kuzey ana 
rampada aynı sistemle 1092 m ve güney ana rampa da ise 1030 
m kazı yapıldı.

5.2 Konveyör Galerisinde Kazı ve Destekleme

konveyör galerisi 4 x 4 m ölçülerinde ve % 17 eğimle aşağı doğru 
kazı ve destekleme yapılacak şekilde projelendirilmişti (şek. 
8, 9 ve 10). Toplam kazı boyu 378 m idi. 378 m den sonra kırıcı 
odası kazı kesitine giriyordu. kazı delme ve patlatma yöntemi ile 
yapıldı. destekleme olarak ana galerilerdeki destekleme sistemi 
uygulandı.

Proje aşamasında yapılan araştırma sondajlarına göre 330 
uncu metreden 8 lt /sn suyun varlığı tespit edilmişti. söz 
konusu metreden aynı su ile karşılaşıldı. suyu toplamak amacı 
ile aynadan ileriye doğru değişik açılardan 64 mm’lik bit ile 
10 m boyunda drenaj delgisi yapıldı. drenaj delgisinden sonra 
aynada delme ve patlatma ile ilerlemeye devam edildi. 6 m 
ilerleme yapıldıktan sonra tekrar 10 m boyunda aynı çapta 3 adet 
drenaj delgisi yapıldı. suyun debisi giderek artmaktaydı. drenaj 
delgilerinden sonra tekrar ayna delinip patlatıldı. Pasa alınıp 
gerekli destekleme yapıldıktan sonra, ayna tekrar delindi ancak 
tüm patlatma deliklerinde basınçlı su geliri gözlendi. suyun 
debisi giderek artmaktaydı, bu nedenle sıkılama yapma şansı 
kalmamıştı. aynanın sol üst köşesinde 102 mm’lik bit ile delik delip 
suyun bu delikten kontrollü olarak alınması hedeflendi. delginin 
üçüncü metresinde 30 lt/sn basınçlı su ile karşılaşıldı. bir hafta 
boyunca aynada ilerleme yapılamadı. aynaya ilave drenaj hattı 
döşendi, pompa sayısı ve kapasitesi artırılarak su drene edildi. 
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bir hafta sonra suyun basıncında ve debisinde düşmeler oldu, 
10 – 12 lt/sn su geliri olmasına rağmen kazı ve desteklemeye 
devam edildi. söz konusu bölgenin kazı ve desteklemesi 
tamamlanmasına rağmen 3 – 5 lt /sn su geliri devam etmekteydi. 

5.3 Ara Katlarda Kazı ve Destekleme

ana galerilerde her 20 m kot farkında ve 148 m ilerlemeden 
sonra ara katların kazı ve desteklemesi projelendirilmişti. ara 
katlarda havalandırma bacaları ve cevhere ulaşmak için galeriler 
projelendirilmişti. Galerilerin boyu cevher damarının konumuna 
göre değişmekteydi. söz konusu galerilerin ebatları 4 x 4, 4 x 
4,5 ve bazen de işlevine göre 4 x 5 olarak projelendirilmişti. söz 
konusu galerilerin tamamı delme ve patlatma tekniği ile açıldı. 
ancak 555 katı farklı olarak projelendirilmişti (şek. 11). söz konusu 
katta atölye, ofis ve yemekhane gibi üniteler düşünüldüğü için, 
bu kattaki kazı ve destekleme boyutları amaca uygun olarak 
değiştirilmiş. 5x5, 6 x6, 5x6 m, olarak projelendirilmişti (şek. 
12). bu katında kazısı tamamen delme ve patlatma tekniği ile 
yapılmıştır. destekleme olarak 10 – 15 cm kalınlığında püskürtme 
beton, splitset, 4 m boyunda enjeksiyonlu bulon ve özellikle geçiş 
bölgelerinde ve kesitin 5 x 5 m ve üstünde olan bölgelerde 6 m 
boyunda halat ankrajlar uygulanmıştı (bulon ve ankraj aralıkları 
yatayda ve düşeyde 2 m olarak uygulanmıştır). ara katlarda 
açılan galerilerde delgi boyu 4 m olarak uygulanmıştır.

Şekil 11. 555 katından görünüşler.

Şekil 12. Kuzey portal 555 kat planı

Şekil 13. Ana rampada döşenen tesisatta bir görünüş

5.4 Kazı ve Destekleme Sırasında Döşenen Tesisatlar 

kazıda ön görülen ilerleme hedeflerine ulaşabilmek için 
tesisatların da ayna gerisinde 20 – 30 m mesafeden aynayı takip 
etmesi gerekliydi (şek. 13). basınçlı hava, su ve drenaj hatlarının 
tamamı 4 inç duktil borularda oluşmaktaydı. ana rampalar 
sürekli kurb da ilerlediğinden bu borulara çeşitli açılarda (15, 
30, 45 derecelik) dirsekler eklenerek devam edildi. dirsekler 
yurtdışından geldiği için, sahada uzun zaman temin edilemeyen 
durumlar oldu ve ilerlemelerin durmaması için proje yönetimiyle 
görüşülerek epeyce bir miktarda rampalara duktil boru yerine 
basınca dayanıklı htp borular bağlandı. Proje sonunda tüm bu htp 
borular sökülüp yerlerine duktil borular takıldı. borular projelerde 
belirtilen seviyelerde 45 mm’lik delikler delinerek eybolt çakıldı. 
eyboltlara da üçlü kanca asıldı. en üst kancaya temiz su, 
ikincisine basınçlı hava ve üçüncüsünde drenaj hattı monte 
edildi. söz konusu hat şekil 5’de görüldüğü gibi galerinin sol 
omuz seviyesinde döşendi. elektrik, telsiz kablosu ve patlatma 
kablosu da şekil 14’de görüldüğü gibi sağ omuz seviyesinde aynı 
sistemle monte edilirdi. havalandırma fantüpleri de galeri aksına 
döşenen çelik halata bağlandı. ana rampalar ve döküm yollarına 
120’lik, arakatlarda ise 80’lik fan tüp kullanıldı. 
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Şekil 14. Elektrik, telsiz kablosu ve patlatma kablosu vs yerleşimi

Tablo 1. Aylık ilerleme tablosu

Tablo 2. Aylara göre personel sayısı

Tablo 3. Delgi ekipmanlarının kullanım oranları

Tablo 4. Toplam üretim ve kullanılan patlayıcı madde miktarları

5.5 Kazı ve Destekleme Sırasında Yapılan Aylık ilerlemeler 

efem çukuru altın madeni sözleşmesi gereği 1 yılda 4254 
m’lik hazırlık galerilerinin kazı ve desteklemesi tamamlanacaktı. 
başlangıç tarihi 16 ağustos 2010 olarak belirlenmişti. 16 ağustos 
tan itibaren hem şantiye kuruluşu ve hem de ilerleme yapılacaktı. 
ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında, enerji, püskürtme beton 
ve patlayıcı madde temini sorunlarından dolayı hedeflenen 
ilerlemeler gerçekleştirilemedi. hedeflenen ilerlemeler ayda 
375 m olarak belirlenmişti. bu üç buçuk aydaki eksiklikler 
ileriki aylarda telafi edilmesi hedeflendi. başlangıçtaki üç buçuk 
aylık süre içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yoğun 
eğittim programları yapıldı. aynı zamanda ileriye yönelik olarak 
eksikliklerin nasıl giderileceği çalışanlarla paylaşıldı. ekiplerimizin 
çoğu tünel inşaatlarında çalıştıkları için, tünellerde kazanılan 
deneyimlerin hazırlık galerilerine nasıl aktarılacağı da tartışıldı 
Tablo 1’de aylık ilerlemeler ve Tablo 2’de aylara göre çalışan 
personel sayısı verilmiştir. ilk etapta hedeflenen 4254 m’lik kazı 
ve destekleme 2011 in haziran başında tamamlandı. bu tarihten 
sonra 2. faz hazırlık işlerine yeni bir sözleşme ile devam edilmiştir. 
aylık ilerleme tablosu incelendiğinde 2010’nun aralık ayı ile 2011 
in 5. ayına kadar geçen 6 aylık sürede 3362 m kazı ve destekleme 
yapılmıştır. 6 ayda yapılan ilerlemenin aylık ortalaması da 560 m 
olmuştur. başlangıçta 1 yılda yapılması programlanan ilerlemenin 
%79’u 6 ayda gerçekleştirilmiştir. ilk 3, 5 ayda ilerlemenin düşük 
oluşu, işin başlangıcındaki problemlerden kaynaklan- maktaydı. 
haziran – 2011’den sonra da iş hacminin daralmasına bağlı 
olarak aktif ayna sayısı 3’e düşmüştür.

6 MALZEME KULLANIM YOĞUNLUKLARI

efem çukuru altın madenindeki hazırlık kazı çalışmaları delme 
patlatma yöntemi ile yapılacağından, üretimde kullanılacak delgi 
ekipmanlarının ve sarflarının tespiti, hem üretimin hızı, hem de 
maliyeti açısından önem taşımaktaydı. bundan dolayı üretim 
devam ederken, sektördeki farklı firmalarla temasa geçilmiş 
olup, önerdikleri ürünler tek tek denendikten sonra, delgi boyu ve 
dayanımı bakımından en uygun ürünler tespit edilerek maliyetler 
minimuma indirmiştir. buna göre delgi ekipmanlarının bazı 
istatistik bilgileri ve patlayıcı madde kullanımı değerleri Tablo 3 
ve Tablo 4’de verilmiştir.

7 SONUÇLAR

efem çukuru altın madeninde 1 yılda tamamlanması 
planlanan 4254 m’lik değişik çaplardaki hazırlık galerileri işin 
başlangıcındaki problemlere rağmen 9 ayda tamamlanmıştır. 
hazırlık galerilerin kazı ve desteklemesine başladıktan 6 ay 
sonrada cevher üretimine de başlanmıştır. ekibin tamamına 
yakını tünel deneyimine sahip elamanlarda oluşturulmuştu. 
Tünelcilikte edinilen tecrübelerle madenciliğe katkı sağlamıştır. 
Madencilikte edinilen deneyimlerle çalışanların hedeflerini 
büyütmeden cesaretlendirmiştir. iş emniyeti, işçi sağlığı ve 
işin kalitesinde taviz vermeden iyi bir organizasyon ile ekip 
motivasyonu sağlandığı zaman hedeflenen performansları 
yakalamak daha kolay olmaktadır. 
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19 Ocak tarihinde gerçekleşen başarıda 
iki adet CREG üretimi olan 6,67 m 
çapındaki çamur basınçlı TBM’ler 

Singapur Thomson Doğu Sahil hattı T209 
projesi dahilinde hat tünellerinin kazısını 
tamamladı. Singapur’un başta gelen 
politikacıları, işveren firmanın üyeleri, LTA, 
yüklenici Çin demiryolu mühedislik grubu 
yetkilileri, TBM üreticisi CREG firması 
ve tünelde çalışan ekipler törende yer 
almışlardır. 

Tünelcilik faaliyetleri esnasında 
karşılaşılan başlıca sorunlar arasında 
yüksek miktarlarda yeraltı suyu, sert kaya 
dayanımı ve homojen olmayan yumuşak 
ve sert zemin yer almaktadır. LTA, yerel 
yetkililer, yüklenici ve CREG birlikte 
çalışarak bu proje için özel iki adet çamur 
basınçlı TBM tasarlamıştır. Yüklenici ile 
birlikte beraber çalışan TBM tedarikçisi 
projenin program dahilinde ve kaliteli 
olarak tamamlanmasını sağlamıştır. 
TBM’lerden birincisi Aralık 2017 ayında 
ikizinden bir kaç gün önce kazı çalışmalarını 
tamamlamıştır. 

A ceremony in Singapore on January 19 marked the breakthrough of the 
running tunnels for Singapore Thomson-East Coast Line T209 Project, 
which are bored by two CREG 6.67m diameter Slurry TBMs.. Leading 
Singapore politicians and members of the client organization, LTA, 
joined representatives of the tunneling contractor China Railway No.5 
Engineering Group, as well as representatives of TBM manufacturer 
CREG, and teams of tunnelers and project workers, to witness and 
celebrate the breakthrough of the fourth tunnel of this project.

CREG SluRRy TBMS BREakThRouGh in SinGapoRE

CREG ÇAMUR BASINÇLI TBM SİNGAPUR’DA 
BAŞARIYA İMZA ATTI 

işletmeye alma ve kazıyı tamamlama 
işleri yer almaktadır. CREG ekibi yüklenici 
ile birlikte hızlı, güvenli ve verimli bir 
tünelcilik çalışması için bir ekip olarak 
çalışmıştır. 

CREG Genel Müdürü Zhuo Puzhou 19 
Ocak tarihinde törende gerçekleştirdiği 
konuşmasında “Geçtiğimiz senelerde T221, 
T216 ve T227 tünellerinde elde ettiğimiz 
başarılar bizim Singapur’da başarılı bir TBM 
tedarikçisi olduğumuzu kanıtlamıştır. T209 
projesinin de tamamlanması ile Singapur 
bundan sonra daha çok CREG üretimi 
olan TBM’ler ile karşılaşacaktır. Üretim 
aşamasında en verimli ve doğru yöntemi 
kullanarak kaliteli bir ekipman tedariği 
sağlamaktayız. CREG’in sağladığı birinci 
kalite teknik destek ve satış sonrası servis 
ile arazideki ekibin sahip olduğu beceri ile 
proje aşamaları kolayca tamamlanmıştır” 
sözlerini dile getirdi.

T 209 tünelleri CREG çamur basınçlı 
TBM’leri tarafından ülke dışında elde edilen 
büyük bir başarıdır. Bu proje ile birlikte 
CREG Singapur’da büyük bir başarıya imza 
atmış, yerini almış ve komşu marketleri 
de etkilemiştir. Bu noktada CREG deniz 
aşırı marketler için büyük bir adım atmış 
bulunmaktadır.

Törende yer alan kişiler arasında Ticaret 
Ve Endüstri Bakanı Dr Koh Poh Koon, LTA 
GDRL Sim Wee Meng, LTA Direktörü Ng 
Kee Nam, Çin Demiryolu Mühedislik Grubu 
yetklilerinden Zhang Huijia, Genel Müdür 
Yardımcısı Liu Shaolin, CREG Genel Müdürü 
Zhuo Puzhou, CREG Genel Müdür Yardımcısı 
Zhang Zhiguo ve Uzman Danışman Han 
Yali hazır halde bulunmuştur. 

CREG firmasının teknik yardımı tünelcilik 
faaliyetleri boyunca oldukça önemli bir rol 
oynamıştır. CREG bu çalışma dahilinde daha 
hızlı harekete geçebilmek için Singapur 
ofisini kurmuştur. Sunulan servisler 
arasında TBM’in kurulumu ve sökümü, 
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In Jilin, one of the three provinces of Northeast 
China, a 7.9 m (26 ft) diameter Robbins Hard Rock 
Main Beam TBM has achieved a national record 
for 7 to 8 meter (23 to 26 ft) machines: 1,423.5 
m (4,670 ft) in one month. The record tops a 
previously-set achievement on the same project 
from earlier in 2017, when the TBM advanced at a 
rate of 1,336.8 m (4,386 ft) in one month. 

Challenging ground Conditions 
are no MatCh for talented teaM 
and their tBM

Kuzeydoğu Çin’de yer alan Jilin eyaletinde Robbins marka bir 
main beam TBM (7,9 m çap) 7-8 m çap aralığında ulusal aylık 
performans rekorunu 1423,5 m/ay değeri ile kırdı. Daha önceki 

rekor da 1336,8 m performans değeri ile 2017 yılında elde edilmiş olup, 
aynı ekibe aittir. 

Bu alandaki dünya rekoru ise yine Robbins marka bir makina tarafından 
20 yıl önce Şikago Tünel ve Rezerv Planı Projesi (TARP) kapsamında 1482 
m performas değeri ile elde edilmiştir. Fakat, Jilin’deki projenin jeolojik 
şartları ele alınırsa elde edilen başarının oldukça ileri seviye olduğu 
görülebilir. TARP projesinde yer alan jeolojik koşullar homojen yapıda 
dolomitik kireçtaşından oluşmakta ve 145 MPa basınç değerlerine 
sahipti. Destekleme çalışmalarında belirli bir düzende yerleştirilen kaya 
bulonları kullanılmaktaydı. Jilin’de yürütülen projede kayaç dayanımı 
35 ile 206 MPa arasında değişmekte, tüf, granit, kumtaşı ve andezit 

Zorlu JeoloJik koşullar Deneyimli ekip ve 
Başarılı makinaları için proBlem olmaDı 
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jeolojik yapılarından oluşmakta ve oldukça 
fazla fay içermektedir. Destekleme çalışmaları 
neredeyse zemin ortamına uygun bir şekilde 
yürütülmüştür. 

Zorlu jeolojik koşullara rağmen Jilin isimli 
makina kazıya başladığı Mart 2015 ayından 
itibaren ortalama aylık performans değeri 
708,3 m değerindedir. Projenin başka bir 
kesitinde gerçekleştirilen delme patlatma 
yöntemi ile açılan tünelde elde edilen 
performans ise bu kısmın yaklaşık olarak üçte 
biri olarak gözlemlenmiştir. Robbins Yönetim 
Kurulu Başkanı Lok Home proje hakkında “Bu 
proje sayesinde güzelce donatılmış, açık tip 

bir main beam TBM fay ve yeraltı suyu içeren 
zorlu koşullarda geleneksel yöntemlerden 
daha hızlı olduğunu kanıtlamıştır. Jilin’de 
elde edilen yüksek performans değerleri, 
zorlu koşullardaki uzun tünellerin ekonomik 
ve başarılı bir şekilde tamamlanabildiğini 
kanıtlamıştır” sözlerini dile getirdi.

Jilin Lot 3 tüneli, su koruma projesi kapsamında 
açılmakta olup tamamlandığında 24,3 km 
uzunluğunda olacaktır. Yüklenici Beijing 
Vibroflotation Mühendislik (BVEC) tarafından 
makina Ocak 2018 ayı dahilinde 14 km kazı 
çalışmasını gerçekleştirmiştir. 

Kazı süresince Main Beam TBM toplamda 24 
adet fay hattını geçmesi beklenmektedir. TBM 
dört adet kaya delgi sistemi ile donatılmış, 
McNally plakalarının kurulumu için kalkanın 
üst kısmında McNally cepleri, segment yapımı 
için erektör ve bir adet püskürtme beton 
sistemi makinaya eklenmiştir. McNally plakaları 
tünelde karşılaşılan zorlu zemin koşullarında 
kullanılmıştır. 

McNally üst kısım destek sisteminin tasarımı 
ve patenti C&M McNally Mühendislik 
firmasına ait olup, Robbins tarafından belirli 
marketlerde özel olarak kullanılmaktadır. 
Main Beam TBM’in kalkan üst kısmında yer 
alan bölgede kurulumu gerçekleştirlen bu 
tasarım kesici kafanın hemen arkasında 
yer alan bölgede gevşek kaya parçalarının 
dökülmesini engellemekte kullanılmaktadır. 
Bu sistem dünya çapında kendini kanıtlamış 
olup, dünyanın ikinci en derin tüneli olan 
2000 m’de kazısı Peru’da geçekleştirilen 
Olmos Trans-Andean tünelinde zorlu jeolojik 
şartlarda performans değerlerini arttırıken işçi 
sağlığını da ön plana alan bir uygulamadır. 
Jilin’de çalışan TBM ilk fay hattına 87 m kazı 

yapmasının ardından erişmiştir. Bu noktadaki 
kazı işlemleri işveren Jilin Eyaleti Su İdaresi 
Yatırım Grubu, yüklenici BVEC ve Robbins arazi 
ekibinin iş birliği ile yürütülmüştür. 1196 m 
uzuluğundaki bu bölgede su girişi ve çöken 
ayna yapısı gözlemlenmiş ve çözüm olarak 
McNally plakaları, enjeksiyon ve aynanın 
konsolidasyonu işlemleri yürütülmüştür. 
Destek işlemleri ise çelik hasır ve püskürtme 
beton uygulamalarını içermektedir. Tünel 
Yansıma Tomografi (TRT) yöntemi ile kazı 
aynasının ilerisinde sismik dalgalar ile değişen 
durumların tahmini çalışmaları yürütülmüştür. 

İlk değişikliklere rağmen TBM şu an 40 ile 60 
m arasında günlük performans değerlerine 
ulaşmaktadır. Tao Yong BVEC Jilin Lot 3 
TBM şantiye şefi “Çalışma arkadaşlarım ve 
ben Robbins TBM’in çok basit bir şekilde 
kullanıldığını düşünmekteyiz. Sistemin bütün 
parçaları çalışma süresince oldukça başarılı 
bir şekilde görevini yerine getirdi ve bu sayede 
iyi bir ilerleme gerçekleştirmiş bulunmaktayız” 
sözlerini dile getirdi.

Jilin Lot 3 tüneli Jilin Yinsong su tedarik 
projesinin bir aşaması olup, Jilin merkez 
illerine suyun yönlendirilmesini sağlayacaktır. 
Bu büyük çaplı proje bölgeler arası bir su 
yönlendirme çalışması olup, 263,5 km uzunluğu 
ile Jilin eyaletinde gerçekleştirilen en çok 
bireyin faydalanacağı bir uygulamadır. İnşaat 
çalışmaları Fengman kaynağından çıkan suyu 
Di’er Songhua nehrinin üst kısımlarından alıp, 
su kesintileri yaşanan merkez Jilin illerine 
ulaştıracaktır. Projenin ulaşacağı bölgeler 
arasında Changchun ve Siping bölgeleri ile 
sekiz adet şehir ve bunlara bağlı 26 adet köy ve 
kasaba yer alacaktır. Tünelcilik faaliyetlerinin 
2018 yılının sonuna doğru tamamlanması 
beklenmektedir. 
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On the Christmas weekend, Egyptian President H.E. Abdel Fattah 
al-Sisi rang in a new era for the Sinai Peninsula: on Saturday, 
December 23, 2017, S-960 (Ø 13,020 mm), the third of four 
Herrenknecht Mixshields, completed tunnelling for the first of two new 
twin-tube road tunnels under the Suez Canal at Ismailia. The tunnels 
at Port Said and Ismailia, designed to link the Sinai Peninsula more 
closely to the Egyptian heartland in future, will open up new economic 
opportunities. Instead of spending up to 5 days in long car queues for 
the ferry, crossing the Suez Canal via the efficient tunnels will only 
take 10 minutes in future.

Final Breakthrough in gigantic road tunnels at 
the suez canal

M ısır Cumhurbaşkanı H.E. Abdel Fattah 
al-Sisi 23 aralık 2017 tarihinde 
Sina yarımadası için yeni bir çağın 

başlangıcını duyurdu. Cumartesi günü 13,02 
m çapındaki dört Herrenknecht mixshield 
makinasından üçüncüsü Süveyş kanalı 
altından geçen iki tünelden birinin kazısını 
İsmailiye şehrinde tamamladı. Port Said 
ve İsmailiye şehirlerinde yer alan tüneller 
Sina yarımadasını Mısır’ın merkezine daha 
rahat bir şekilde bağlayacak ve gelecekte 
ekonomik imkanlar yaratacaktır. Süveyş 
kanalını geçmek için feribot sırasında beş 
güne kadar beklenen kuyruklar son bulacak 
ve bunun yerine geçiş sadece 10 dakika 
sürecektir. 

Süveyş Kanalı’ndaKi yeni dev OtOyOl 
tünellerinin yapımı tamamlandı 
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Noel haftasonununda, Mısır Cumhurbaşkanı 
H.E. Abdel Fattah al-Sisi Süveyş kanalındaki 
gelişmelerin resmi olarak açılışını yaptı. Bu 
proje uluslararası ticaret yolunda iki adet 
dev çift tüp tünel kazısını içermektedir. Dört 
adet tünel 1,5 yıl boyunca yapay su yolunun 
altında efektif bir yol tüneli kazısında 
çalışmıştır. İki otoyol tüneli İsmailiye’nin 
kuzeyinde yer almakta ve yeni ile eski 
Süveyş kanalının altından geçmektedir. 
Diğer iki tünel ise Port Said şehrinin 
güneyinde konumlandırılmıştır. Bu büyük 
çaplı proje ile Mısır altyapı çalışmalarını 
dünya ticareti için geliştirmektedir. Kanal 
şehirlerinin doğu kıyısına efektif bağlantısı 
ticari aktiviteleri kolaylaştıracak, trafiği 
rahatlatacak ve bölgenin ekonomik 
kalkınmasını destekleyecektir. 

23 Aralık 2017 tarihinde üçüncü 
Herrenknecht mixshield S-960 kodlu 
makina 13,02 m’lik kazı çapı ile Şüveyş 
kanalı üzerinde yer alan İsmailiye şehrinde 
kazısını tamamlamıştır. Şüveyş kanalı 
geçişleri için Cumhurbaşkanı H.E. Abdel 
Fattah al-Sisi Herrenknecht firmasından 
dört adet son teknoloji TBM (S-958- 
S-961) siparişi vermiştir. Yüklenici firmalar 

Arab Contractors Ortak girişimi/Orascom 
ve Petrojet ortak girişimi/Concord /CMC 
geçtiğimiz 19 ay boyunca İsmailiye ve 
Port Said şehirlerinde ortalama 60 metre 
derinlikte ve 6 bar su basıncı altında kazı 
çalışmalarını yürütmüştür. Schwanau’da 
üretilen son teknoloji makinalar 15,3 km 
uzunluğundaki tünel kazısını başarı ile 
tamamlamıştır. 

Karışık tünel faaliyetlerinin başarılı bir 
şekilde yürütülmesi için Herrenknecht AG, 
40 Mısırlı Mühendis için Schwanau’da yer 
alan tesislerinde ve şantiyede eğitimler 
düzenlemiştir. Tünelcilik faaliyetleri 
boyunca optimum boyutta destekleme işleri 
ve kapsamlı çalışmalar için Herrenknecht 
arazi ekibini yönlendirmiş ve gerekli 
ekipmanların tedariği ise Herrenknecht 
kuruluşları olan VMT, MSD, Formwork, H+E 
ve TMS firmalarından sağlanmıştır. 

Mısır Cumhurbaşkanı H.E. Abdel Fattah 
al-Sisi ve Herrenknecht AG yönetim kurulu 
başkanı Dr. Müh. E.h. Martin Herrenknecht 
S-960 kodlu makinanın kazı tamamlama 
töreninde İsmailiye şehrinde yerlerini 
almışlardır. Cumhurbaşkanı projenin 

Mısır’ın geleceği için oldukça önemli 

olduğu vurgulamıştır. Bu sayede daha önce 

ihmal edilen Sina yarımadası ekonomisi, bu 

noktadan sonra hızla büyüyecektir. Süveyş 

kanalındaki geçişi rahatlatacak olan 

tüneller, normal şartlarda kilometrelerce 

kuyruk olan ve 5 güne kadar sürebilen 

feribot sırasını sadece 10 dakikaya 

indirecektir. 

Makine Verileri

 Kalkan çapı: 13,020 m

 Kurulu Güç: 3500 kW

 Tork: 16779 kNm

 Tünel uzunlukları: 2x 4,800 m, 2 x 2,800 m

 Jeoloji: heterojen zemin, kil, kum 

 İşveren: Mısır Devleti 

 Yüklenici: Otoyol tüneli ortak girişimi 

Port Said Arab Contractors / Orascom ve 

Tünel ortak girişimi Road Tunnel Ismailia 

Petrojet / Concord / CMC 
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Lucknow raylı sistemler kurumu (LMRC) 
Gomti isimli tünel açma makinası 
ile Charbagh başlatma şaftından 

Hussainganj yönünde kazı çalışmalarına 
başladı. LMRC Genel Müdürü Kumar Keshav 
tarafından şantiyede gerçekleştirilen dini 
puja töreninin ardından Gomti kazıya 
alınmıştır.  

Gomti isimli TBM Charbagh ile Hussainganj 
istasyonu arasındaki 462 m’lik tünel kazısını 
gerçekleştirecektir. Bunun ardından Ganga 
isimli bir başka TBM ise aynı başlatma 

LUCKNOW METROSU CHARBAGH İLE HUSSAINGANJ 
ARASINDAKİ KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR 

Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) has started the tunneling drive 
of its tunnel boring machine (TBM) - ‘Gomti’ this week from Charbagh’s 
launching shaft (near Deen Dayal Park) towards Hussainganj. The TBM 
Gomti started its drive work after the ceremonial puja performed by 
Kumar Keshav, Managing Director of LMRC at the site.

Lucknow Metro StartS tunneLLing Drive froM 
charbagh towarDS huSSainganj

şaftından 446 m olan Charbagh ile 

Hussainganj istasyonu arasındaki paralel 

tünelin kazısını yürütecektir. 

Charbagh ile Hussainganj arasındaki 

tünelcilik faaliyetleri bu metro hattının 

üçüncü ve sonuncu etabıdır. Sachivalaya - 

Hazratganj ve Sachivalaya – Hussainganj 

arasındaki tünelcilik faaliyetleri 3717 m’den 

oluşmakta ve toplam uzunluğun %75’ini 

kapsamakta olup LMRC tarafından geçtiğimiz 

sene tamamlanmıştır. 

LMRC proje çerçevesinde 23 km’lik bir metro 
hattı kazısını yürütmektedir ve Transportnagar 
ile Charbagh arasındaki 8,4 km’lik etap 
tamamlanmış olup, geçtiğimiz Eylül ayında 
hizmete alınmıştır. 23 km’lik çalışma 
Chaudhary Charan Singh havalimanından 
başlayıp Indiranagar’da yer alan Munshipulia 
kavşağında son bulmaktadır. Bu çalışmanın 
3,5 km’lik kısmı yeraltında olup, Hazratganj, 
Hussainganj ve Sachivalaya isimli üç adet 
istasyonu içermektedir. 

İstasyon caddesi, Sachivalaya caddesi ve 
MG Marg bölgelerinde yeraltı çözümü 
uygulanmasının ana sebebi bu alanların 
yoğun, ticari ve ana alış veriş merkezleri 
olmasıdır. LMRC bu bölgede günlük aktiviteleri 
etkilemeyecek şekilde çalışmalarını yürütmek 
durumundaydı. Ayrıca, güzergah üzerinde 
yer alan eski ve tarihi binalar da ayrıca 
dikkatlice gözlemlenmiştir. Yeraltı ve yerüstü 
çalışmalarının Nisan 2019 ayı itibarı ile 
tamamlanması beklenmektedir. 

Kaynak: www.timesofindia.indiatimes.com
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22 Ocak 2018 tarihinde CREG yapımı 
8,03 m çapındaki Gripper TBM 23 
km uzunluğundaki Jilin eyaletinde 

yer alan Yinsong su derivasyon projesi 4. 
etabında yer alan kazısını tamamladı. 

Törende, Jilin Eyaleti Su Endüstri Yatırım 
Grubu Genel Kurul Başkanı Xu Haitao, 
Çin Raylı Sistemler Tünel Grubu Baş 
Mühendis Yardımcısı Zhang Wei, Çin Raylı 
Sistemler Tünel Bölümü Genel Müdürü 
Zhao Quanmin ve CREG Genel Müdür 
Yardımcısı Fang Xinqiang yer aldı.

Yinsong su derivasyon projesi 13. Ulusal 
kalkınma planı kapsamında (2016-2020) 
Çin’de yer alan 172 geniş çaplı projeden 
biridir. Proje boyut, uzunluk ve fayda 
olarak Jilin bölgesine katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Projenin bu etabı ise 
en zorlu kesitlere sahip olup, fazladan 

On 22 January 2018, CREG’s 8.03m Gripper TBM which is used for a 
23 km tunnel broke through, marking the excavation completion of 
Lot 4, Yinsong Water Diversion Project in Jilin Province. Yinsong Water 
Diversion Project is one of the 172 major projects included in China’s 
13th National Five-year Plan (2016-2020). The project is historically 
significant in terms of the scale, length and scope of benefit in Jilin 
Province. Lot 4 is among the most complicated and difficult construction 
sections of the overall stretch, which requires particular care.

CREG 8.03m GRippER TBm BREakThRouGh on 23km 
WaTER DivERsion TunnEl

8,03 m Çapındaki CREG kıskaÇlı TBm 23 km 
dERivasyon TünEli kazısını Tamamladı 

ilgi gerektiren çalışmalar içermekteydi. 

Mayıs 2015 ayında başlayan kazı 

çalışmaları özel olarak tasarlanmış 

Gripper TBM ile yürütülmüş ve 7,9 

km boyunca karstik boşluklu sığ örtü 
tabakalı kireçtaşı formasyonunda ve 
kırıklı çatlaklı bölgelerde kazı çalışmaları 
sürdürülmüştür. Yüksek miktarda su ve 
çamur girişi olan kazı çalışmalarına 
rağmen aylık 1318,7 m performans 
değerleri ile Gripper TBM Çin’de rekor 
kırmıştır. Üstünde durulması gerekilen 
bir diğer konu ise kazı çalışmaları 
planlanandan 9 ay önce tamamlanmış 
ve Çin sert kaya TBM tarihinde yeni bir 
sayfa açılmıştır.  

Planlanandan erken gerçekleşen 
töreninin esas mimarı ise yüklenici firma 
CRTG’dir. Bu proje CTRG’nin tamamladığı 
uzun ve zorlu projelerden biri olarak 
bundan sonra deneyimleri arasında yer 
alacaktır. 
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In Chicago, Illinois, USA Kenny Construction is nearing completion on the Albany Park 
Stormwater Diversion Tunnel. The project, owned by the Chicago Department of Transportation, 
will divert water from the Albany Park neighborhood, which has long been plagued by flooding. 
Plans for the tunnel began in 2013, after flood conditions became so severe that residents had 
to be evacuated from the area by boat. The tunnel is expected to be functional by April 2018.

ChiCago’s albany Park Diversion Tunnel To go online This sPring  

Şikago albany Park Derivasyon Tüneli 
bahar aylarınDa iŞleTime alınacak 
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Kenny İnşaat firması Şikago İllinois 
ABD’de Şikago ulaşım departmanı 
tarafından verilen Albany Park sel suyu 

derivasyon tüneli projesini tamamlamak 
üzeredir. Albany Park bölgesindeki uzun 
süreler boyunca sel baskınlarına neden olan 
suyu yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
projenin çalışmaları 2013 yılında bölgede 
yaşayanlar için sel felaketinin problem 
olması ve bireylerin botlar ile bölgeden 
uzaklaştırılmasından sonra başlamıştır. 
Tünelin Nisan 2018 itibarı ile işletmeye 
alınması planlanmaktadır. 

Robbins üretimi olan Main Beam TBM 
kazı işlemlerini yürütmüş ve Ağustos 
ayının sonunda çalışmasını tamamlamıştır. 
“Keri” olarak da bilinen TBM Kenny İnşaat 
firması tarafından 1990 yılından beri birçok 
projede kullanılmıştır. Kenny İnşaat Proje 
Müdürü Clay Spellman proje hakkında 
“Makina, kazısını bizim yürüttüğümüz varış 
şaftına kadar oldukça başarılı bir şekilde 
ilerlemiş olup, burada söküm işlemleri 
gerçekleştirilmiş ve şafttan dışarıya 
alınmıştır” sözlerini dile getirdi.

Albany Park projesi için Kenny inşaat 
Keri’nin revizyon işlerini Robbins ile birlikte 
gerçekleştirdi. Robbins varolan kesici kafayı 
alıp bakım çalışmalarını yürüttü ardından, 
segment erektörünü ekledi ve makinanın 
çapını 5,2 m’den 6,2 m’ye çıkarttı. Spellman 
sözlerine şu şekilde devam etti. “Ayrıca kaya 
bulonu yerleştirme ekipmanı ve kalkanın 
üst bölümündeki çelik destek revizyonları 
ise yeraltında gerçekleştirilmiştir”. 

Robbins Mühendislik Çalışmaları Müdürü 
Steve Smading yürüttüğü çalışma 
hakkında “TBM revizyon çalışmaları her 
zaman Robbins’in ana konularından biri 
olmuştur. Çoğu işveren ileri seviye revizyon 
makinaların risk katsayılarının düşük 
olduğunu ve daha hızlı tedarik sürelerine 
sahip olduğunu bilmektedir. Finansal ve 
tedarik avantajlarının yanı sıra bu tarz 
makinaların esnekliği de oldukça fazladır. 
Kazı çapları büyütülüp, küçültülebilir ve 
makina türleri arasında geçişler yapılabilir. 
Örnek olarak, tek kalkanlı bir makina, 
çift kalkanlı olarak veya main beam bir 
makina kalkanlı bir model olarak revize 
edilebilir. Zeminde kullanılan makinalar 
ise farklı jeolojilere adapte edilebilir ve 
pasa basınçlı veya çamur basınçlı olarak 
ayarlanabilmektedir. 

Robbins tarafından üretilen Main Beam 
makinaların yüzde 50’sinden fazlası 
üç veya daha çok projede kullanılmıştır. 

Birden fazla kullanılan Robbins üretimi 
makinaların toplam kullanım ömrü 50 km’ye 
yaklaşmaktadır. Kenny tarafından kullanılan 
Keri isimli TBM Dominik Cumhuriyeti, Suudi 
Arabistan, New York ve Şikago gibi yerlerde 
kazı çalışmalarını yürütmüş ve toplamda 
19,5 km tünel yapımında yer almıştır. 

Yerleşim alanı içerisinde yer alan 
proje sınırları dahilinde, makinanın 
kullanılabilmesi aşamasında ve günlük izin 
verilen patlatma miktarlarında kısıtlar yer 
almaktadır. Bu düzenlemelere rağmen TBM 
günlük 39,5 m ve haftalık (5 gün) 146,4 
m performans değerlerine ulaşmıştır. Kazı 
çalışmaları ortalama dayanımı 64 MPa olan 
dolomit formasyonunda yürütülmüştür. 
Spellman sözlerine “Aynı zamanda kazı 

esnasında yaklaşık 30 m’lik bir alanda 

kırıklı çatlaklı bir bölgede destek işlemlerini 

haddelenmiş kanallar, atkılar ve 19 adet 

çelik halka ile yürüttük” ekledi. 

Drenaj tüneli Eugene Park bölgesinden 

başlamakta ve yaklaşık 1,5 km uzaklıkta 

bulunan Foster Bulvarının altından Kuzey 

Kıyı Kanalına erişmektedir. Şikago nehrinin 

su seviyesi sel alarm seviyesine ulaştığı 

zaman (2 m geçtiği taktirde) tünel saniyede 

65 metreküp drenaj kapasitesi ile Albany 

Park bölgesini kurtaracaktır. Tünel, suyu 

gerektiği bölgeye taşımasının yanında 

yerleşim yerini ve nehrin vahşi yaşamını 

olumsuz bir şekilde etkilemeyecektir. 
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Şehirler ile birlikte altyapı sistemleri de ona 
paralel olarak büyümelidir. Freudenstadt 
şehrinde yer alan yeni bir yerleşim alanı 
olan “Sonnenhalde Süd” isimli bölge için 
bir drenaj kanalı inşası gerçekleştirildi. 
Sel suyu yakın bölgede yer alan Manbach 
akarsuyuna Herrenknecht AVN makinası ile 
bağlanmıştır.

Freudenstadt şehrinin yeni yerleşim bölgesi 
olan “Sonnenhalde Süd” isimli alanda sel 
suyunun aktarılması için bir drenaj kanalı 
kazısı 1,1 m çapındaki Herrenknecht AVN 
model makina ile gerçekleştirilmiştir. 
Peter + Partner Rohrvortrieb şirketi 

HERRENKNECHT AVN FREUDENSTADT ŞEHRİNDE 
DRENAJ TÜNELİ KAZISINDA 

Where cities grow, the infrastructure has to keep up. In the Black 
Forest town Freudenstadt, a drainage channel has been created in 
the new residential area “Sonnenhalde Süd”. A Herrenknecht AVN 
machine was used to integrate the nearby Manbach stream into the 
stormwater concept.  

AVN MAchiNe Builds drAiNAge chANNel iN 
FreudeNstAdt 

Freudenstadt şehri adına bu kazı çalışmasını 
gerçekleştirmiştir. 146 m boyunca birçok 
yapının altından geçilmiş ve ana tren 
garının yeni yerleşim bölgesinden ayırdığı 
Manbach akarsuyuna erişim sağlanmıştır. 
Projenin sahip olduğu eğim ise %4,5’tir. 

75 kW güce sahip makina kazı çalışmalarını 
genellikle birikinti malzemesi içeren 
tabakalı kırmızı kireçtaşında yürütmüştür. 
AVN800XC tünel açma makinası heterojen 
zeminler için uygun kesicikafa yapısı ve 
çamur destekli kazı yöntemi ile her türlü 
zemin yapısında çalışmaya uygundur. Tünelin 
kaplama işlemleri 3 metre uzunluğundaki 

betonarme borular ile yürütülmüştür 
(DN 800, DA 1100). 3 hafta süren kazı 
çalışmalarının ardından, Herrenknecht 
üretimi olan makina Ekim ayı sonunda çıkış 
yerine ulaşmış ve burada bir vinç yardımı 
ile dışarıya alınmıştır. 

Şu an meydana gelen yağışlar yapımı 
tamamlanan sistem sayesinde Manbach 
drenaj kanalına atılabilmektedir. Yağmur 
suyu en başta yerel olarak biriktirilen 
yağmur suyu tanklarına dolmakta 
ve gerektiği taktirde buradan kanala 
doğru yönlendirilmektedir. Çalışmaların 
tamamlanması ile Freudenstadt şehrinin 
sel suyu şebekesi şehrin büyüme şekline 
göre uygun bir şekilde genişletilmiş ve 
adapte edilmiştir. 

Proje Verisi
 Freudenstadt şehrinde AVN model makina 

drenaj kanalı kazısını gerçekleştirmektedir
 Makina türü: AVN800XC 
 Kazı çapı: 1,100 m
 Maks. tork: 90 kNm 
 Tünel uzunluğu: 146 m  
 Kaplama yöntemi: boru itme
 Uygulama: sel suyu 
 Jeoloji: tabakalı kırmızı kumtaşı ile 

birikinti malzemesi 
 Yüklenici: Peter + Partner Rohrvortrieb 
 İşveren: Freudenstadt şehri 
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TBM SelecTion criTeria
Saygın Kolaşınlı

Dogus ConstruCtion

As istanbul is becoming a hot-bed of tBM tunnelling activity (both 
as on-going projects and project preparation) the need for better 
assessment of tBM quotations, from both the contractor and suppliers 
sides, is growing in parallel.

in studying the parameters for tBM selection, two main groups can be 
identified as commercial and technical. For clearance, and in keeping 
with industry inclinations, it can be safely assumed that commercial 
parameters will have a greater weight factor than technical ones (60% to 
40% respectively).

Commercial parameters for a tBM’s selection can be divided further into 
3 sub-groups:

1. Price: the price will be the penultimate factor in choosing the tBM 
supplier, and will remain so for the foreseeable future. Price can be affected 
by many factors, including the diameter, location, type of tBM, choice of 
brand new or refurbished components and optional equipment required.

2. Payment conditions: While not always seen as significant, payment 
conditions can play as important a role as total price in the selection 
process. the amount allocated to advance payment, as well as the 
frequency and percentage of interim payments, alongside the choice 
of opening a Letter of Credit, bank payment guarantees, advance 
guarantees, taxes and other expenses do and should factor in as an 
integral part of commercial criteria.

3. Buy-back conditions: As contractors lean more and more towards 
refurbishing and re-using tBM’s; rather than quoting a new tBM for 
every single project, suppliers can benefit from offering favorable buy-
back conditions, or as a natural extension, good support for any and all 
refurbishment activities. the percentage given for buy-back option can 
significantly alter the total cost of a tBM to the contractor. 

Following the commercial parameters, the following technical parameters 
can be identified:

1. Specifications: the tBM performance shall be affected by the tBM 
specifications to a very great extent. As such, it is very important 
that the contractor and the supplier work in close co-operation to 
determine these specs. in order to do so, both sides must have a very 
clear communication regarding the available geological data, as well 
as the responsibility of both sides in the selection of the parameters - 
how knowledgeable does the supplier expect the contractor to be? to 
what extent does the contractor expect the supplier to design the tBM 
accoding to their know-how? the boundaries of this relationship should 

be very clear, as this can usually become a big arguing point between the 
sides when there are problems with tBM performance.

2. Delivery time: the delivery time is of course a matter of importance 
for the tBM delivery, but depending on the project conditions, jobsite 
hand-over dates, shaft construction periods; it is not always the shortest 
delivery time that is desirable. it is up to the contractor to program their 
schedule very well in advance of order placement, in order to not put 
undue pressure on the suppliers during the tBM manufacturing period 
because of unforeseen developments.

3. references: the manufacturing record of the tBM supplier is naturally 
very important to the contractor, but several factors need to be considered 
when evaluating the references. the suppliers should have a good 
record of working machines, in the specified diameter (or very close) and 
type of tBM, but also should have them working in different geographies 
(China, the Middle East, Europe) - especially in ones close to where the 
contractor is planning to excavate. A good method here would be for the 
supplier to arrange job site visits for contractor’s key personnel to where 
their machines are excavating, as near as possible.

4. Technical Support: For modern construction equipment and machinery, 
after-sales support is more important than ever, as contractors rely more 
on more on machine suppliers for supervision, maintenance and repair 
works in parallel with communications technologies’ improvement. As 
such, the expectations of a contractor for tBM after-sales services can 
be further broken down into groups:

 Spare parts: For spare parts, it is important for the supplier to be 
able to present comprehensive recommended spare parts lists, as well 
as major and minor spare parts lists in alignment with the contractor’s 
needs. the availability of these spare parts in terms of delivery dates and 
quantities; the presence of distributors / representatives of the supplier 
in the country of the project that can help expediting the transportation / 
customs procedures of the parts; the possibility of using spare parts from 
one tBM for another (to produce the tBM’s as modularly as possible) are 
all necessary for the contractor to make the best procurement decisions 
for spare parts. A special area for tBM’s where the contractor needs 
help is cutting tools, where the supplier should have good know-how 
and acummulated literature in terms of cutting tool usage, changing 
frequencies for different cutterhead configurations and geographies, etc.

 Supervision: Both short-term and long-term supply of very competent 
supervisors, that can work in different geographical conditions is very 
important for the contractor. special care should be taken regarding the 
supervisors supplied during the assembly and commissioning periods; 
these supervisors should have the knowledge and experience to smooth 
the learning curve as much as possible.

 Documentation: in today’s projects, project control from the main office 
of the contractor and documentation that will be submitted to the employer, 
control engineer etc. have become especially important. As such, the 
contractor should be able to supply all necessary technical documentation 
in correct technical English, and it should be easy to obtain machine data 
from the tBM in both report and graphic form. supplying the tBM APi for 
implementation with contractor ErP is highly desirable as well.

in conclusion, as tBM procurements become more wide-spread in 
turkey, further work and research can be applied to the selection process 
to ensure quick and precise tBM selection process for contractors, and 
more suitable quotation submissions for suppliers. 
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UlUslararası Tünelcilik sempozyUmU 
Başarıyla DüzenlenDi

U luslararası Tünelcilik Sempozyumu- Tunnel Turkey 2017 
Tünelcilik Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülkemizde 
tünel yapımının geldiği son nokta, kullanılan yeni teknikler, 

devlet yatırımları, karşılaşılan zorluklar ve Dünya’daki yeni 
gelişmelerin paylaşıldığı Tunnel Turkey 2017 “Uluslararası Tünelcilik 
Sempozyumu” 2 - 3 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul Wyndham Grand 
Levent Hotel’de gerçekleştirildi. 

İki günlük organizasyonda farklı bir enerji oluştu. Organizasyonun 
ana teması, “Tünelciliğin Zorlukları” olarak belirlendi. Tünelcilik 

The symposium entitled “Tunnel Turkey 2017 with 
a main theme of Challenges of Tunnelling” was 
successfully held in Istanbul on 2-3 December. 
350 delegates from 20 countries participated 
into symposium. Mr. Olivier Vion, the Executive 
Director of ITA and Mrs. Shani Wallis the editor 
of famous tunnelling magazine “Tunneltalk” 
were also attended the event. As usual third of 
December was also celebrated as the national 
Tunnelling Day which coincided this year with 
the Gala Dinner of the Symposium.

A GreAt SucceS: InternAtIonAl 
tunnellInG SympoSIum turkey

Derneği Başkanı Prof.Dr. Nuh Bilgin, sempozyumun açılış konuşmasını 
yaptı. Bilgin, “Türkiye, geleceğin tünel cennetidir. Son yıllarda yapılan 
yatırımlarla birlikte hızla gelişen sektör faaliyetleri, çok zor jeolojik 
şartlara rağmen durmadan ilerliyor. Düzenlediğimiz etkinlikte 
Türkiye’deki tünel yapım teknolojilerinin geldiği noktaya dikkati 
çekiyoruz. Her yıl katıldığımız veya düzenlediğimiz uluslararası 
etkinliklerde Türkiye’nin tanıtımına ve de sektöre katkıda bulunuyoruz. 
Tunnel Turkey 2017 için “Tünelciliğin Zorlukları” olarak belirlediğimiz 
ana temayla, mekanize ve klasik tünelcilik uygulamaları ve çalışmaları 
ile uluslararası bilgi platformu oluşturduk” dedi.

20 ülkeden sektör temsilcileri katıldı

Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu’na Çin, A.B.D, Hindistan, İsviçre, 
İran, Güney Kore, İtalya, Belçika, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere, 
20 ülkeden sektör temsilcileri katıldı. Sempozyum, konuklar için 
organize edilen Türk Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Yerli 
ve yabancı yaklaşık 400 kişinin dinlediği oturumlarda; Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğünden 
yetkililer de etkinlikte yer aldılar. Sektör olarak tünel projelerinin 
geldiği noktanın önemini anlatan konuşmalardan sonra diğer oturum 
konuşmacıları da 2 gün boyunca teknik konular ve gelişmeler 
hakkında bilgiler verdiler. Uluslararası Tünelciler Birliği (ITA)’nın 
Genel Sekreteri Sn. Olivier Vion’un da takip ettiği sempozyumda 
ayrıca sergi alanında, tünel yapım teknolojileri ve ekipmanlarını 
üreten 29 yerli ve yabancı firma stant açarak hazır bulundu. 380 
delegenin katılım gösterdiği sempozyumda 23 adet sunum yapıldı.

“Türkiye geleceğin tünel cenneti”

Türkiye; metro, karayolu, demiryolu, hidroelektrik santralleri baraj, 

54-57-SEKTÖREL HABERLER-ULUSLARARASI TÜNELCİLİK SEMPOZYUMU BAŞARIYLA DÜZENLENDİ.indd   54 15.04.2018   00:28:19



55Sektörel Haberler – Sectoral News

Ocak - Şubat 2018  .  www.tuneldergisi.com 

sulama, içmesuyu, atıksu gibi çok daha önceden tamamlaması 
gereken projelerdeki açığını kapatmak için bir fırsat yakalamış 
durumda. Bu anlamda Türkiye, gerek klasik (NATM) gerekse mekanize 
(TBM) tünelcilikte büyük bir potansiyele sahip. Yakın gelecekte 
Türkiye’de, tünelcilik sektörü için 35 milyar Dolar’ın harcanması 
planlanlanıyor. Türkiye’nin jeolojik yapısı Kuzey ve Doğu Anadolu 
Fayları, tektonik hareketler ve makaslama zonları, karışık kaya ve 
zemin içeren güzergahlar, kaya düşmeleri ve patlamaları, sıkışan 
ve şişen formasyonlar, yüksek arazi gerilmeleri, gaz geliri, aşırı 
su geliri, bloklu ve çok çatlaklı kaya kütleleri gibi özellikleri 
içeren çok karmaşık ve zor şartlara sahiptir. Bunun yanında yeraltı 
suyu tablasının altında, sığ ve stabil olmayan zeminlerde şehir 
tünelciliğinin zorlukları da söz konusudur. Böyle zor şartlarda açılacak 
tünellerde performansı arttırmak ve maliyetleri optimize etmek için 
tünel tasarımcılarını, tünel ve jeoteknik mühendislerini, yüklenicileri, 
makine üreticilerini, malzeme tedarikçilerini ve araştırmacıları da 
içine alan iyi mühendislik uygulamalarına, yenilikçi teknolojilerin 
gelişimine ve sağlam bir bilimsel altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır.

Sempozyumun klasik ve mekanize tünelcilik çalışmaları ve 
uygulamaları ile ilgili bilgi alışverişini sağlayan özel bir platform 
olması planlandı. Sempozyum, arazi şartlarının karakterizasyonu, 
laboratuvar ve arazi deneyleri, tünel tasarımı, tünel yapım yöntemleri, 
vaka analizleri, sayısal modelleme teknikleri, zor arazi koşullarının 
iyileştirilmesi, tünel tahkimat tasarımı, aletli ölçümler, proje ve risk 
yönetimi, elektromekanik işler gibi çok geniş bir yelpazede değişen 
konuları içeriyor.

Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu’nda tartışılan konuların ana 
başlıkları aşağıdaki gibidir:

 Yeraltı yapılarının tasarımı, planlanması ve kullanımı
 Arazi ve laboratuvar incelemeleri, zemin ve kaya deneyleri
 Jeolojik ve jeoteknik raporlandırma
 Klasik tünelcilik, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM)
 Boru kemer ve diğer arazi ön-güçlendirme uygulamaları
 Püskürtme beton, tel hasır, çelik tahkimat/iksa uygulamaları
 Kentsel alanlarda delme-patlatma uygulamaları ve titreşimler
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 Kazı, tahkimat, nakliyat, havalandırma ve su atımı (drenaj) 
uygulamaları

 Yeni (hızlı) kazı teknolojileri, seçim, tasarım ve performans
 Tam cepheli tünel açma makineleri (TBM’ler)
 Kollu galeri açma makineleri (roadheader) ve darbeli/hidrolik 

kırıcılar
 Yeni (hızlı) kazı teknolojilerinde lojistik (back up) üniteler
 Mobilizasyon, portallar, kuyruk enjeksiyonu (void grouting)
 Pasa-zemin şartlandırma, çamur (slurry) şartlandırma
 Risk analizi ve yönetimi, organizasyon, ihale tipleri-süreçleri, 

maliyetler
 Çevresel etkiler, arazi deformasyonları, jeoteknik ölçümler ve 

izleme
 Ön delgi, zemin iyileştirme, jet grouting
 Yeraltı kazılarında iş sağlığı ve güvenliği
 Kazı sonrası işler, elektromekanik, sinyalizasyon, yangın izleme
 Yeraltı yapılarının bakımı-onarımı-rehabilitasyonu
 Mega tünel uygulamaları, maden hazırlık işlerinde tünelcilik 

uygulamaları
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İstanbul’daki metro uzunluğu hedefi 2019’da 400 km

Sempozyumda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İstanbul’da planlanan, 
inşaatı devam eden ve hizmete giren onlarca tünel projesinin, 
ekonomik büyüme için oldukça önemli olduğuna vurgu yapıldı. 
Devam eden metro tünelleri projelerinden bilgiler veren 
konuşmacılar, çalışmaların ve yatırımların devlet desteği sayesinde 
çok hızlı ilerlediğini, 1 yıl sonra İstanbul’daki metro hatlarının toplam 
uzunluğunun 400 kilometreyi bulacağını belirttiler. Ayrıca, Tünelcilik 
Derneği (TÜNELDER) tarafından Türkiye Tünelciler Günü olarak ilan 
edilen 3 Aralık, sempozyumun son gününde katılımcılara verilen 
akşam yemeğinde kutlandı. 

Sempozyumda Sergi Alanı da Oluşturuldu

Yeraltı sektöründe faaliyet gösteren makine üreticileri, tedarikçiler, 
mühendislik-danışmanlık-müşavirlik firmaları, yükleniciler ve 
araştırma-geliştirme kurumları ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak 
üzere için sempozyum süresince sergi alanında katılımcılarla 
buluşturlar. Davetliler bir yandan salonda bildirileri izlerken bir 
yandan sergi alanındaki stantları gezme fırsatı buldular. Sergi 
alanında toplam 29 yerli ve yabancı firma, stantlarında konuklarını 
ağırladılar. Bu firmalar şu şekildedir: 

 ASRIN Teknik Parça Tünel Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Basf Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
 Bekaert 
 Bilgi Mühendislik San Tic A.Ş
 Chemix London
 E-Berk Makina Met. İnş.Tur. Danış. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
 Euclid Ege Yapı Kimyasalları A.Ş.
 Foramec Makine Sanayi Ticaret Ltd. Sti.
 Forta Innovative Construction
 Geodata
 Graser Cam Seramik Doğaltaş San. Tic. A.Ş.
 Herrenknecht AG Branch Turkey
 Kocaer Haddecilik San ve Tic A.Ş S-16

 Labris Maddecilik ve San. Ltd.Şti
 Lovsuns
 Mesa İmalat San. ve Tic. A.Ş.
 Mim Mühendislik İnşaat Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş S-36
 Mtm Makina Tic. Müm. Muş. Pet. Loj. Ltd.
 Naturel Müh İnş Turz San Tic Ltd Şti.
 Nidec Control Technigues San.ve Tic A.ş.
 Pena  İç ve Dış Tiç A.Ş.
 Polisan Holding
 Robbins
 Shell&Turcas Petrol AŞ
 Soil ID İnşaat Tünelcilik Kimya San.A.Ş.
 Terratec Ltd
 Tünelmak İş Makınaları San ve Tic A.ş.
 Yapı Merkezi

“Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu- Tunnel Turkey 2017” 
organizasyonuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
destek verdiler. 
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MYK Bilgilendirme Toplantısı - 19 Temmuz 2017: MYK 
Yetkililerinin (Aynur Ramanlı, Gökhan Yüceer) Tünelcilik 
Derneği yetkilileri ile 19 Temmuz 2017 tarihinde 
yapmış olduğu bilgilendirme ve tanıtım toplantısı

MYK yetkilisi Tolga Çulha’nın katılımıyla yapılan Teknik 
Çalışma Grubu Toplantısı– 23 Temmuz 2017
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Tünelcilik Derneği TarafınDan Hazırlanan 
UlUsal Meslek sTanDarTları sekTör 
Bileşenlerinin Görüşüne sUnUlDU

Tunneling works have been classified as 
dangerous and very dangerous by Occupational 
Qualification Institution for this reason, the 
qualification certificate for tunnel workers 
become obligatory. Tunneling Society 
Management Board analyzed this topic 
and applied to the qualification institution. 
According to the protocol signed between the 
parties Tunneling Society prepared four national 
occupational standards with the persons 
working on this area. 

NatioNal occupatioNal StaNdardS 
repreSeNted to Sector by turkiSh 
tuNNeliNg Society

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanun tasarısı, 2006 yılında 5544 
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak kabul 
edilmiştir. Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak 

meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve 
sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak MYK Yönetim Kurulunca 
belirlenir. Ulusal yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik 
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması 
Hakkında Yönetmelik 19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış olup, bu doğrultuda meslek standartlarına ilişkin 
teknik çalışmalar yürütülmektedir.

4 Nisan 2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun kapsamında, ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 
çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale 
getirilmiş, çalışanların MYK sınav ve belgelendirme masraflarının işsizlik 
sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve 
ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK tarafından 
yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına (UMS) göre verilmesi 
yasal zorunluluk haline getirilmiştir. UMS bir mesleğin başarı ile icra 
edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır 
ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

MYK İnşaat Sektörü içinde yer alan Tünelcilik sektöründe yapılan 
işler de tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına girdiğinden, sektörde 
çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunu getirilmiştir. 
Dolayısı ile sektördeki ilgili meslek ve iş tanımlamalarının yapılması 
/ standartlaştırılması zorunlu olmuştur. Tünelcilik Derneği Yönetim 
Kurulu konuyu değerlendirmiş ve sektör ile ilgili bazı meslek ve iş 
tanımlamalarının yapılması için MYK’ya başvuru yapmak için karar 
almıştır ve bu konuda gerekli girişimlerin hazırlıkları ve takip edilmesi 
dernek üyemiz Selim Akyıldız tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda 
MYK’ya başvuru yapılmış ve 15 Ağustos 2017 tarihinde Tünelcilik 
Derneği ile MYK arasında UMS hazırlama protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında Tünelcilik Derneği tarafından, değişik tarihlerde 
standartları hazırlanacak mesleklerde çalışanlardan oluşan gruplarla 
toplantılar yaparak 4 adet Ulusal Meslek Standardı Taslağı hazırlanmıştır. 
Standardı hazırlanan meslekler şunlardır:

 Püskürtme Beton Makinesi Operatörü (Seviye 3)

 Tünel Delgi Makinesi Operatörü (Seviye 3)

 Tünel İşçisi (Seviye 3)

 Tünel İşçisi (Seviye 4)

Tünelcilik Derneği’nin internet sitesine (http://tunelder.org.tr) yüklenmiş 
olan bu taslak standartlar hâlihazırda 5 Nisan 2018 tarihine kadar 
kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştur. Bu tarihten sonra son 
düzenlemeler yapılarak resmi gazetede yayınlanmak üzere MYK’nun 
onayına sunulacaktır. 
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Kasimpasa tunnel, connecting Sutluce and 
Kasimpasa together opened to the public. President 
and the Prime Minister of Turkey attended to the 
opening ceremony. Tunnel is shortening the travel 
time for the drivers that are using the first ring road. 

Worlds second oldest metro tunnel after London, 
connecting Karakoy and Beyoglu districts celebrates 
its 143th birthday. Istanbul Electric Tramway and 
Tunnel Establishments conducted a ceremony at the 
historical Karakoy tunnel. 

Kasimpasa Tunnel Opened TO 
The public 

hisTOrical KaraKOy Tunnel 
celebraTes 143Th birThday

Kasımpaşa Tüneli açıldı

Tarihi KaraKöy Tüneli 143 yaşında

Kaynak: www.haberturk.com

Kaynak: www.yenisafak.com

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan Kasımpaşa Tüneli 
bugün hizmete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Tünelin 

açılması ile birlikte 1. Çevre Yoluna gidecek ve gelecek araçların 
ulaşım süreleri kısalacak.

Kasımpaşa Hasköy Tüneli’nin açılması ile birlikte başta Taksim 
bağlantısı olmak üzere, bölgeden 1. Çevre Yoluna gidecek ve gelecek 
araçların ulaşım süreleri kısalacak.

İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Kasımpaşa - 
Hasköy Tüneli bugün hizmete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Londra’dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan 
Karaköy ile Beyoğlu arasındaki tarihi tünel, 143’üncü yılına 
girdi. Londra’dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan tarihi 

Karaköy Tüneli, 143. yaşını kutladı. İstanbul Elektrik Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla Tarihi Karaköy Tüneli’nde tören düzenlendi.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre İETT yöneticileri ve 
vatandaşların katıldığı törende, tünelin geçmişini anlatan ve ay 
sonuna kadar görülebilecek serginin açılışı yapıldı. Yıldönümü 

Berat Albayrak ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal katıldı.

Hedefte 68 km Tünel Var

Tünelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
hedefin 2020’ye girerken tünellerde 68 km, metroda ise 355 km’ye 
ulaşmak olduğunu belirterek şöyle konuştu: ‘’Daha sonrası içinde 
127 km yeni tünel 650 km de yeni raylı sistem hedefimiz var. 
İstanbul’u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmış olacağız. Tek 
İstanbul sevdalısı biz değiliz, sanatçılar en güzel eserlerini İstanbul 
için vermiştir. Kaderimin Kasımpaşa’da ve İstanbul’da yazılmış 
olmasından dolayı bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz 
günden itibaren milletimize hizmet ettik.’’ 

dolayısıyla Karaköy-Beyoğlu hattında kullanılan mini metro 
süslenerek, ön tarafına “Tünel 143 yaşında’’ yazıldı.

Törende şapka ve atkı dağıtılan vatandaşlara, salep ikram edildi. 
Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu’nu 
en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, dünyanın ilk yeraltı 
füniküler sistemi olarak kabul ediliyor.

Bu sistemle, Tünel’de karşılıklı hareket eden iki vagon, ortada 
hat değiş- tiriyor. İlk açıldığı tarihlerde “İstanbul Tüneli”, “Galata-
Pera Tüneli”, “Galata Tüneli”, “Galata-Pera Yeraltı Treni”, “İstanbul 
Şehir Treni”, “Yeraltı Asansörü”, “Tahtelarz” gibi çeşitli isimlerle 
adlandırılan tünel, İstanbul’un ulaşım yüküne 143 yıldır omuz 
veriyor. 
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İKİ İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK METRO GELİYOR

Metro line tender for Gebze to Tuzla provinces is going to connect 
Istanbul and Kocaeli together. Pre tender works are completed and the 
line has 15,6 km length. 15 construction companies are attended to the 
tender. Construction time planned as 4 years and 94 % percent of the 
alignment designed in underground. 

Metro Line to ConneCt two Cities together 

Kocaeli’nin Gebze ilçesi ile İstanbul 
Tuzla arasını bağlayacak metro hattı 
projesinin ön yeterlilik ihalesi yapıldı. 

15,6 Kilometrelik Gebze Metro Hattı’nın 
ihalesine dev firmalar ilgi gösterdi. 15 firma 
Gebze Metrosu için ön yeterlilik için başvurdu. 
4 buçuk yıl sürmesi planlanan hattın yüzde 
94’ü yer altında olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen 15,6 Kilometrelik Gebze Metro 
Hattı’nın ön yeterlilik ihalesine Türkiye’nin 
önde gelen firmaları katıldı.

15 Firma Talip Oldu

3. Hava Limanı, Osmangazi Köprüsü ve İzmir 
Otobanı, Ankara-İstanbul YHT Hattı, Dubai 
Metrosu gibi dev ihaleleri kazanan firmaların 
da aralarında olduğu 15 firma, Gebze Metrosu 
için de ön yeterlilik için başvurdu. Ön yeterlilik 
ihalesini Genel Sekreter İlhan Bayram ile 
Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Altay ve 
Doğan Erol da izledi.

7 Firma İkinci Aşamaya Geçecek

İhale sonrası açıklamalarda bulunan 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan 
Bayram, “Kocaeli için oldukça önemli bir 
gün. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptığı en büyük ihale. Kentimizin önemli 
bir ihtiyacıydı. Projemizin ön yeterlilik 
ihalesini yaptık. 15 firma katılım gösterdi. Bu 

firmalardan 7 tanesi yeterlilik alarak ikinci 
aşamaya geçecek. Gelen firmalar arasında 
Türkiye’nin en büyük firmaları var. Bu anlamda 
mutluyuz. İşi bilen firmalar burada. İnşallah 
bunların 7 tanesini komisyon seçecek. 
Ve kısa sürede ikinci aşamaya geçeceğiz. 
Yeterlilik alan firmalara hazırlanmaları için 
40 günlük bir süre vereceğiz. İkinci ihaleyi 
Mart’ın ikinci yarısında yapmayı planlıyoruz. 
Bu senenin ilk yarısında metro inşaatına 
başlamak istiyoruz. İnşallah Kocaelimize, 
ülkemize hayırlı olur” dedi.

Aylık 50 Milyon TL Ödenecek

İstanbul’a entegrasyon konusunda da 
değerlendirmelerde bulunan Bayram, “Gebze 
Marmaray İstasyonu ortak noktamız olacak 
olan Gebze OSB’deki istasyonumuzu Sabiha 
Gökçen Havalimanına kadar götüreceğiz. Bu 
çalışmalar planlara işleme aşamasında. Bu 
kapsamda da İstanbul’a metromuzu entegre 
etmeyi planlıyoruz. İhalemiz 4 buçuk yıl proje 
için öngörüldü. Finansmanını büyükşehir olarak 
biz sağlayacağız. Aylık 50 Milyon TL civarında 
hak ediş ödemesi gerçekleştirilecek. Bu önemli 
bir finans hadisesidir. Bu proje Kocaeli’nin bir 
üst lige çıktığını gösterir” diye konuştu.

Yüzde 94’ü Yeraltında

İnşaat çalışmaları sırasında günlük yaşamın 
olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar derin 

tünelle geçilecek. Hattın 14,7 kilometresi tünel 
900 metresi hemzemin olarak yapılacak. 4 
araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz tam otomatik 
metronun kullanılacağı Gebze metro hattı 
bin 80 yolcu kapasiteli olacak. Sürücüsüz 
metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro 
hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 
90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli 
olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 
kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 
560 günde tamamlanarak hizmete girmesi 
planlanıyor. Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında 
ulaşım 19 dakikada sağlanacak.

12 İstasyon 19 Dakika

Metro araçlarının her türlü bakım ve 
onarımına cevap verecek bakım onarım sahası 
ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi, 
hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. 
Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray 
ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak 
üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. 
İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan 
başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon 
olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir 
sürede tamamlanacak.

Sürücü Olmayacak

Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. 
Otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam 
otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. 
Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve 
düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti 
sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt 
verebilme metroların cazibesi artırıyor. Bu 
nedenlerden dolayı dünyada da geçişlerin 
başladığı tam otomatik metro sistemi Gebze- 
Darıca hattında da uygulanacak. Sürücüsüz 
metro sistemlerinde sürücü bulunmadığından 
sürücünün yaptığı tüm müdahale ve 
kontrolleri elektronik sistemler yardımı ile 
Trafik Kontrol Merkezi’nden yapılıyor. Trenin 
arıza, yangın, acil durum gibi durumlarda 
Kontrol Merkezi’ndeki tren ile ilgili iş 
istasyonuna gelen alarm bilgisine göre trene 
müdahale ediliyor. Tüm müdahaleler Kontrol 
Merkezinden yapılıyor.

136 Milyonluk Tasarruf

Gebze metro hattının devreye alınması ile 
birlikte 2023 yılında 11 milyon araçtan 
başlayarak her yıl artan oranla 2035 yılında 
37 milyon aracı aşan bir karayolu araç 
değerlerinde azalma sağlanacak. Bu da 2023 
yılında 6 milyon Euro ile başlayıp her yıl 
artarak 2035 yılında 16 milyon Euro’yu aşan 
tasarrufu beraberinde getirecek. 2035 yılına 
gelindiğinde toplamda 136 milyon Euro’yu 
aşan bir tasarruf sağlanmış olacak. Bunun 
dışında 2 milyon TL’lik karayolu bakım onarım 
maliyetinde tasarruf gerçekleştirilecek. 
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 
bölge illerinin İskenderun Limanı’na 

daha kısa mesafeden ulaşımını sağlayacak 
olan Amanos Tüneli Projesi’nin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
yatırım programına alındığını söyledi.

Konukoğlu, yaptığı açıklamada, “Bölge 
ihracatçılarının Akdeniz’e kısa sürede 
ulaşmasını sağlayacak ve bizim için ‘Çılgın 
Proje’ olan projenin yatırım programına 
alınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. 
Projenin kısa sürede tamamlanmasını 
bekliyoruz” dedi.

AMANOS TÜNELİ PROJESİ 2018 YILI YATIRIM 
PROGRAMINA ALINDI

GSO’nun öncülüğünde yürütülen ve bölge için 
“Çılgın Proje” olarak tanımlanan Hassa - Dörtyol 
Tünel Projesi’nin, bölgenin geleceği için çok 
önemli olduğuna vurgu yaptı. Proje kapsamında 
birbiriyle bağlantılı 4 tünel bulunduğunu ve 
otoyol bağlantılarının tamamlanmasıyla 
İskenderun Limanı’na ulaşımın Şahinbey 
- Polateli Organize Sanayi Bölgesi’nden 80, 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nden 110 
kilometreye düşeceğini kaydeden Konukoğlu, 
“Yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturacak 
tünel projesi, bölge illerinin ihracatını bu 
kanal üzerinden İskenderun Limanı’na, oradan 
dünyaya ulaştırılmasını sağlayacak. Bu ise elde 
edilecek zaman ve maliyet tasarrufuna bağlı 

olarak rekabet gücünün artması anlamında 
büyük önem taşıyor. Hassa ilçesinin ekonomik 
gelişimini de sağlayacak olan proje sadece 
Gaziantep’in değil Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa, Adıyaman ve Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin denize ulaşımını kısaltarak, 
bölgeyi denizle kucaklaştıracak ve ihracat 
kapasitesini artıracak” şeklinde konuştu.

GSO’nun vizyon projelerinden olan ve göreve 
geldiğinde öncelikli olarak gerçekleştirmek 
amacıyla çalışma yürüttükleri projeyi, proje 
alanındaki illerin de sahiplenmesi ile yatırım 
aşamasına getirdiklerini vurgulayan Konukoğlu, 
“Bu projenin hayalden yatırım programına 
alınmasına büyük destekleri olan başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcımız Mehmet Şimşek, Adalet Bakanımız 
Sayın Abdulhamit Gül, Ulaştırma Bakanımız 
Ahmet Arslan, Bakanlar Kurulumuza; emeği 
geçen Gaziantep Milletvekillerimize, Gaziantep 
Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e ve 
diğer tüm destekçilerimize sanayicilerimiz adına 
teşekkür eder saygılarımı sunarım. Bölgemize 
ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” 
diye konuştu. 

Kaynak: www.milliyet.com.tr

Gaziantep Chamber of Industry Chairman Adil Sani Konakoglu stated that, 
Amanos tunnel aims to connect neighboring cities to Iskenderun port, 
approved by Transportation, Maritime Affairs and Communication Ministry 
and taken to the investment program. In addition, there are 4 tunnels 
located on the alignment. 

AmAnos Tunnel ProjecT scheduled To 
2018 InvesTmenT ProgrAm
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GAYRETTEPE-YENİ HAVALİMANI METRO PROJESİ’NDE 
KADINLARIN GÜCÜ

Women working in Gayrettepe Airport metro line celebrated world’s women’s 
day at 8th of March. The ceremony was for to celebrate women’s role in metro 
line construction, fasten equality of the genders, sustainability of the women 
at the work life and become a decision maker as a leader. 

Women’s PoWer at GayrettePe airPort metro Line 

Gayrettepe Yeni Havalimanı Metro 
Projesi’ne emek veren kadınlar, 8 
Mart Uluslararası Kadınlar Günü’nü, 

kadınların metro projelerine yaptıkları 
katkıları kutlamak ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğini hızlandırmak, tüm etkimizi 
nasıl kullanabileceğimizi düşünmemize 
dikkati çekmek, kadınların iş hayatında 
sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını 
sağlamak, karar verici rollere lider olarak 
yükselmeleri için onlara destek olmak adına 
bir araya geldi. Günümüz ekonomisinde, 
özellikle teknoloji, mühendislik gibi 
zorlu ve dinamik iş alanlarında kariyer 
yapmak isteyen kadınların sayısı giderek 
artmaktadır. Cinsiyetin kariyer başarısı için 
bir kriter olmadığını vurgulamak istiyoruz. 

İnsanların sektöre yönelik önyargılarını ve 
toplumsal cinsiyet kalıplarını değiştirmek 
kolay bir iş değildir, ancak farkındalık 
arttırma, kararlı eylem ve güçlü liderlik ile 
kadınların sektöre katılımını engelleyen 
unsurların kaldırılmasına yardımcı 
olmamız mümkündür. 

Uluslararası araştırmalarda yer alan verilere 
göre kadınların iş hayatına daha fazla 
katılımı hem şirketlerin hem de ülkelerin 
ekonomik performansını arttırıyor. Ancak, 
kadının rolü ve kapasitesi konusunda 
hem kadının kendisi hem de ailesinin 
tereddütleri, toplumdaki ön yargıların öne 
çıkması, şirketlerin ve kurumların kadının 
ilerlemesine yardımcı olmayan yönetim 
yapısı gibi kritik unsurlar nedeniyle 

tüm dünyada kadınlar iş hayatında 
yeterince yer bulamamaktadır. Şirketler, 
kadın çalışanlarının katkılarının farkında 

64-65-SEKTÖREL HABERLER-GAYRETTEPE-YENİ HAVALİMANI METRO PROJESİ.indd   64 15.04.2018   00:53:26



65Sektörel Haberler – Sectoral News

Ocak - Şubat 2018  .  www.tuneldergisi.com 

olmalı, onların liderlik pozisyonlarına 
taşınmalarına fırsatlar sunmalı, 
bilinçsiz önyargıları tespit ederek ve bu 
önyargılarla mücadele ederek stratejiler 
oluşturmalıdırlar

Türkiye, planlanan altyapı projelerinin 
artışına bağlı olarak mühendislik 
becerilerine yönelik artan bir taleple karşı 
karşıyadır. Tünelcilik sektöründeki bu talebi 
ise biz tecrübeli kadın mühendislerin 
daha fazla kadının bu sektöre katılmasını 
sağlayarak ve üniversitelerin Mühendislik 
Fakültelerindeki kadınlarımızı tünelcilik 
kariyerine yönelik teşvik ederek, bu konuda 
kilit rol oynayacağımıza inanıyoruz. 

Toplumda geleneksel olarak kadınlar 
için uygun görülen mesleklerin dışında 
kalan mühendisliğin tüm dallarında, 
genç kadınlarımız bilgilendirilip 
cesaretlendirilmeli, bu sektördeki 
sayıları artırılmalıdır. Bu nedenle, onların 
kariyer seçimlerini biçimlendirmeleri, iş 
hayatında doğru tercihler ve öncelikler 
ile gelişimlerini sürdürebilmeleri için 
üniversitelere, iş dünyasındaki yönetici 
konumundaki kadınlara ve biz kadın 
mühendislere büyük iş düştüğünü 
belirtmek isteriz.

Büyük altyapı projeleriyle, mühendislik 
sektörlerinde cinsiyet çeşitliliğini 
geliştirerek farklı ve daha iyi bir geleceği 
şekillendirmek için gerçek bir fırsatımız 
var. Özellikle tünelcilik sektöründe 

kadınlarımızı potansiyellerini maksimum 
seviyeye çıkartmaya teşvik etmeliyiz. 

Ülkemiz tarihinde her zaman kritik rol 
oynayan, her şeyden önce vatanını, 
ülkesini koruyan birçok cesur ve yürekli 
kadın olmuştur. Kadınlarımız Mühendislik 
alanında da savaşçı olmayı ilke 
edinmelidir.

Çeşitlilik ve katılımcılık ilkesi ile KALYON 
KOLİN CENGİZ (KKC) İnşaat Adi Ortaklığı, 
yapımı devam eden Gayrettepe Yeni 
Havalimanı Metro Projesi’nde Tasarım, 
S.E.Ç. (Sağlık, Emniyet ve Çevre Güvenliği) 
ve Geoteknik gibi titizlik ve özen gerektiren 
kritik departmanların yönetiminin kadınlar 
tarafından yapılmasına fırsat tanımıştır. 
Projemizde kadın mühendis çalışan 
oranımız %12’dir. 

Orta düzey yönetim ekibimizin ise %23’i 
kadın yöneticilerden oluşmaktadır. 
Projemiz üst düzey yöneticilerine, Proje 
Direktörü Savaş BAL’a ve Proje Müdürü 
Muammer ÇINAR’a çeşitlilik, katılımcılık ve 
eşitlik ilkesine verdikleri önem ile kadın 
çalışanlarına tanıdıkları iş fırsatlarından 
dolayı teşekkür ederiz. 
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Nautilus Minerals, Papua Yeni Gine’deki 
deniz tabanı üretim ekipmanlarının 
deneme çalışmalarını başarı ile 

tamamladıklarını gururla sunmaktadır. 
Toplama makinası ile yedek kazı makinasının 
deneme çalışmaları ise geçtiğimiz yılın sonuna 
doğru tamamlanmıştır. Bugüne kadar ana 
kazı makinasının güç ve kontrol sisteminin 
devreye alınması, kıyı şeridi fonksiyonların 
kontrolü, batırma ekipmanları testi, batırma 

Nautilus Minerals Inc. is pleased to provide an update on submerged 
trials for the Company’s Seafloor Production Tools, with the final machine, 
the Bulk Cutter, due to finish trials next month. Submerged trials of the 
Collecting Machine and Auxiliary Cutter were completed late last year.

Nautilus successfully ProgressiNg trials iN 
PaPua New guiNea 

dayanıklılık testini başarı ile tamamlamıştır. 
Geriye kalan denemeler ise bu makina için 
önemli bir nokta olan kazı performansı 
üzerinedir.

Devam eden analizler, deniz tabanı üretim 
ekipmanının batırma durumunda tasarım 
kriterinde olduğu gibi çalıştığı gözlemlenmiştir. 
Yardımcı kazı makinasının kesme performansı 
oldukça olumludur. Denemeler boyunca 

yaklaşık olarak 770 ton pasa çıkartılmış olup, 
Nautilus arazi ekibine göre jeolojik yapı 
Solwara 1 bölgesindeki kayaç yapısından üç 
kat daha sert bir yapıya sahiptir (Solwara 1 
projesinde daha derin bölgede gerçekleşen 
kazı çalışmaları hiperbarik koşullar da dahil 
edildiğinde deneme etabındakinden daha 
zayıftır). Şirket bütün deneme ve veri toplama 
işlemi tamamlandıktan sonra detaylı bir 
şekilde analizi baştan gözden geçirecektir.

NAUTILUS PAPUA YENİ GİNE’DEKİ DENEME 
ÇALIŞMALARINDA BAŞARIYLA İLERLİYOR 
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Nautilus CEO’su Mike Johnston “Deneme 
çalışmaları dahilinde üç adet makinanın 
da fonksiyonel gerekliliklerini çalışacağı 
şartlarda yerine getireceğinden emin 
olmak için yürüttük. Bugüne kadar elde 
ettiğimiz sonuçlar olumlu yönde. Batırma 
ekipmanlardaki çalışmalarımız, raporlar 
tamamlanana kadar yani 2018 yılının ilk 
çeyreğinin sonuna kadar devam edecektir” 
sözlerini dile getirdi.

Deneme süresi boyunca Nautilus, ortağı olan 
Petromin, devlet yetkilileri ve Yeni İrlanda ile 
Yeni Doğu İngiltere belediyeleri ile birlikte 
çalışma imkanı bulmuştur. Aynı zamanda 
yetkililer Solwara 1 bölgesine yakın olan 
kıyı köylerine projeyi ve ekipmanı tanıtma 
imkanı bulmuş ve bu sayede deneme sürecini 
oldukça verimli olarak kullanmıştır.

Ekipman şu an Çin’e doğru olan yolculuğu 
için hazırlanmakta olup, burada gemi üzerine 
entegre edilecektir. 
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Helsinki Tallinn tüneli Finlandiya 
yolcu ve kargo demiryolu trafiğini 
Avrupa’nın şebekesine bağlayacaktır. 

Bu çalışma kuzey kutbundan merkez 
Avrupa’ya uzanan raylı sistem projesinin 
bir parçasıdır. 

FinEst bağlantı projesi kapsamında Helsinki 
Vantaa havalimanı ile Tallinn Ülemiste 
havalimanı arasındaki rayların açıklık 
değeri 1435 mm olup, Avrupa standardı 
ile aynı olacaktır. Bu sayede Finlandiya 
ve Estonya üzerinden yolculuk eden 
kargo trenleri fazladan bir zamana ihtiyaç 

HELSİNKİ-TALLİNN TÜNELİ LAPLAND İLE MERKEZ 
AVRUPA DEMİRYOLU BAĞLANTISINI SAĞLAYACAK 

duymadan yolculuk yapabilecektir. Havayolu 
yolcuları körfezin herhangi bir tarafındaki 
havalimanını rahatça kullanabilecek ve aynı 
zamanda Helsinki Vantaa istasyonundan 
kalkan bir tren aktarmasız olarak Varşova’ya 
ulaşabilecektir. 

İhracat Sektörü İçin Birikim ve Büyüme

FinEst bağlantısı fizibilite çalışması 
dahilinde deniz altına inşa edilecek tünel 
kargo sektörü için oldukça fazla zaman 
ve tasarruf sağlayacaktır. FinEst bağlantı 
projesi tünelinin tamamlanmasının 
ardından kargo taşımacılığı sektöründe 

başarılı bir büyüme payı beklemektedir. 
Yapılan tahminler doğrultusunda ilk etapta 
4,2 milyon ton kargo taşıma işlemi tünel 
ve deniz taşımacılığı üzerinden yıllık olarak 
gerçekleşecek ve 2050 yılında bu rakam 8,4 
milyon ton değerine ulaşacaktır. Helsinki 
ve Tallinn arasında şu an gerçekleşen kargo 
taşımacılığı ise 3,8 milyon tondur. 

Finlandiya’nın kullandığı açıklık değeri (1524 
mm) büyük terminallerin konumlandırılacağı 
Helsinki Vantaa havalimanının kuzeyindeki 
bölgede Avrupa standardı değerlerinde 
(1435 mm) tasarlanacaktır. Taşınacak olan 

The Helsinki–Tallinn tunnel would connect the Finnish passenger and cargo traffic to the vast rail networks in Europe. 
The tunnel is a part of a larger vision of a rail connection reaching all the way from the Arctic to Central Europe.

The FinEst Link project recommends that the tunnel would have the European gauge of 1435 mm from the Helsinki-
Vantaa airport to the Tallinn airport in Ülemiste. This would ensure a direct route for cargo from Finland and Estonia 
to Central Europe without additional time needed for loading or storage. The air passengers, on the other hand, could 
reach the airport on the other side of the Gulf of Finland and take off from the Helsinki-Vantaa airport or the Tallinn 
airport or even take a train from Helsinki-Vantaa all the way to Warsaw without changing trains on the way.

Helsinki-Tallinn Tunnel Would ConneCT Rail neTWoRks fRom lapland 
To CenTRal euRope
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malzemeler kamyonlar ile 4. çevre yolu 
üzerinden veya Finlandiya standartlarına 
sahip Hanko-Hyvinkaa hattı ile Finlandiya 
demiryoluna geçiş yapacaktır. FinEst bağlantı 
çalışmasında ağır kargo trenleri tünelde 
120 km/sa hızla seyahat edebilecektir. 

Hayalden Gerçeğe: Gerçek Bir İkiz Şehir

Şuan Helsinki ve Tallinn, Finlandiya 
körfezinde başarılı bir ikiz şehir oluşturmuş 
olup, iki saatlik ulaşım mesafesine rağmen 
insan ve malzeme taşımacılığı oldukça 
yoğundur. Tünelin işletime alınmasının 
ardından iki şehir arası ulaşım yarım 
saate inecek ve toplam hız saatte 200 km 
olacaktır. Şehirler arasındaki hızlı bağlantı 
ticaret, yatırım ve turizm açısından yeni 
kapılar açacaktır. 

FinEst bağlantı hesapları doğrultusunda 
2050 yılında, yıllık 12 milyon yolcu tren 
hattında ve 11 milyon yolcu ise hızlı 
feribotlar ile yolculuk edecektir. Şu an ise 
iki şehir arasında yıllık 9 milyon yolcu 
seyahat etmektedir. 

FinEst fizibilite çalışmasına göre bireylerin 
belli bir kısmı tüneli kullanmayı tercih etse 
dahi hızlı feribotlardaki yolcu sayısı da 
artmaya devam edecektir. Tünelin yapımı 
tamamlanmadığı taktirde 2050 yılında 
feribotun yıllık yolcu talebi ise 14 milyon 
değerine ulaşacaktır. 

FinEst Bağlantı Sonuçları Tamamlanmak 
Üzere

FinEst bağlantı projesi Tallinn ve Helsinki 
arasındaki deniz altı tünelinin maliyet ve 
faydalarını araştırdı. Çalışmanın son hali 
ise şubat 2018 ayında Tallinn şehrinde 
düzenlenecek olan bir konferansta 
paylaşılacaktır. Geçen hafta, Finlandiya ve 
Estonya başbakanları fizibilite çalışmasının 
ekonomik olması üzerine tünel çözümünü 
desteklediklerini bildirdi. 

Proje Müdürü Kari Ruohonen çalışma 
hakkında şu sözleri dile getirdi. Helsinki 
Tallinn tüneli bir ulaşım projesi olmasının 
yanı sıra aynı zamanda büyük bir sosyal 
etki de yaratacaktır. Finlandiya halihazırda 
Avrupa’ya bağlantılı ve birleşik bir bölgedir 
ve projenin ardından baltik denizi çevresinde 
daha güçlü bir bölge yaratılacaktır. 

Bölgede yer alan diğer ulaşım projeleri 
Arctic Koridor ve Rail Baltica ile bağlantısı 
sağlandığında kuzey kutbundan Finlandiya 
üzerinde eksik olan Baltik, Polonya ve 
Merkez Avrupa bağlantıları tamamlanmış 
olacaktır.   

Helsinki-Tallinn Demiryolu Tüneli Bölgesel 
Gelişimin Ana Parçası Olacak

FinEst bağlantı projesi sonuçları Helsinki 
ve Tallinn arasında hızlı bir bağlantı 
sağlayacak, bölgesel ve ulusal gelişmenin 
yanı sıra Avrupa’nın da gelişmesine katkıda 
bulunacaktır. 

FinEst fizibilite çalışmasına göre demiryolu 
tüneli üç milyon bireyin yaşadığı ikiz 
şehirde, projenin tamamlanmasının 
ardından insan, malzeme ve servis 
hizmetini kolayca sağlayacaktır. Gelişen 
market ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik 
büyümenin sağlanması ve yeni ticaret 
imkanları ile hayat kalitesinin arttırılması 
planlanmaktadır. Helsinki Tallinn tüneli 
şehirler arasındaki seyahat süresini yarım 
saate indirecek ve Finlandiya körfezindeki 
günlük gidiş gelişi sağlayacaktır. Aynı 
zamanda Merkez Avrupa’nın  kuzey kutbuna 
olan bağlantısını Finlandiya üzerinden 
üzerinden sağlayacaktır. Fizibilite çalışması 
kargo ve yolcu için tasarlanan geleneksel 
yöntem ve iki ülkenin de ulaşım sistemine 
uygun bir bağlantı şekli ile yürütülmüştür. 

Kari Ruohonen sözlerine şu şekilde devam 
etti. İkiz şehir entegrasyonu ve bölgesel 
kalkınma prensipleri dahilinde tünel 
projesinden daha çok fayda edebileceğimizi 
umuyorum. Coğrafi olarak, Finlandiya bir 
ada oluşturmakta ve tünel çözümü Merkez 
Avrupa’ya olan bağlantıyı tamamlayacaktır. 

FinEst bağlantı projesi sonuçları 
Tallinn’de düzenlenecek olan konferansta 
yayınlanacaktır. Ekonomik ve teknik fizibilite 
sonuçları, etkileri ve maliyetleri Estonya 
Başbakanı Jüri Ratas, Ulaşım Bakanları Anne 
Berner ve Kadri Simson, Helsinki ve Tallinn 
Valisi Jan Vapaavuori ve Taavi Aas, Helsinki 

Uusimaa bölgesel valisi Ossi Savolainen 
ve Harju Eyaleti Yöneticisi Andre Sepp 
arasında tartışılmıştır. 

FinEst fizibilite çalışmasında yer alan 
danışmanlar ise Amberg Mühendislik, 
Sweco Finlandiya, WSP, Ramboll Finlandiya, 
Sito, Pöyry, Strafica, Kaupunkitutkimus 
TA, Inspira ve Rebel Gruptur. Projenin 
görsel çalışmaları ise Kairo tasarım ajansı 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

16 Milyar Aro Bütçe ve 15 Yıl Termin

FinEst bağlantı projesi kapsamındaki 
demiryolu tünelinin yatırım maliyeti 13-20 
milyar Euro değerindedir. Proje aşamasında 
kullanılan değer ortalama olan 16 milyar 
Eurodur. Bütçeye dahil olan maliyetler ise; 
tünel inşası, iki adet dolgu ada, planlama 
maliyetleri, istasyonlar, terminal ve depo 
alanıdır. Tren dizisi maliyetleri ise bütçeye 
eklenmemiştir. 

Tünel projesi kamu özel sektör ortaklığı 
modelinde tünel inşasını özel sektörün 
karşılaması dahilinde ekonomik olmaktadır. 
Bunlara ek olarak, Avrupa Birliğinin 
maliyetlerin yüzde 40’ını karşılaması 
beklenmektedir. İşletime alındıktan sonra, 
tren bileti ve tünel kullanım fiyatları 
ile yıllık işletim ve bakım maliyetleri 
karşılanmaktadır. Ayrıca, trenlerin işletimi 
de fazladan destek gerektirmektedir. 
Finlandiya ve Estonya 40 yıllık bir süre 
boyunca 280 milyon Euro değerinde destek 
verecektir. 

Planlama aşamasının ardından, inşaat ve 
kazı işlemleri 2025 yılında başlayacak olup, 
toplamda 15 yıl sürecektir. Tünel, yolcu ve 
kargo taşımacılığı için 2040 yılında hazır 
olacaktır. 
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FinEst bağlantı projesi ekonomik ve 
teknik analizleri geleneksel raylı sistem 
işletim şartlarında gerçekleştirmiştir. Fakat 
Tallinn’de düzenlenecek olan konferansta 
yeni teknoloji üzerine çalışan firmalardan 
fikirleri hakkında sunum yapılması 
istenmiştir. 

Proje Müdürü Kari Ruohonen sözlerine “İleri 
yenilikler, teknolojik gelişim ve yenilikçi 
finansal çözümler projenin fizibilitesini 
olumlu yönde etkileyebilir ve termin 
süresini kısaltabilir” ekledi. 

Helsinki-Tallinn Arası Yarım Saatte 18 
Avro’ya Geçilecek

Fizibilite çalışması dahilinde trenler yoğun 
saatlerde 20 dakika sefer sıklığı ile 200 km/
sa hızla seyahat edecektir. Seyahat süresi 
yarım saat olup, tek yön biletin ücreti ise 
18 Euro olacaktır. Sık kullanacak yolcular 
için bilet 15 Euro ve 30 günlük bilet ise 480 
Euro olacaktır. Yaklaşık olarak, Helsinki ve 
Tallinn arasında 40 yolcu treni çalışacaktır. 

Yolcu ve kargo trenleri şu an günde 30 seferi 
120-160 km/sa hızla düzenlemektedir. Özel 
araç ile aktarmanın ücreti ise 70 Euro’dur. 

Nihai raporda tünel çözümü çift tüp olarak 
tasarlanmıştır. Projenin içerisinde ara geçiş 
tünelleri ile bağlanan bir servis tüneli de 
mevcuttur. Tünelin bakım işlemleri gece 
vardiyasında yürütülecektir. 

İki Havalimanını Bağlayan Bir Demiryolu 
Tüneli 

Çalışmada tünel güzergahı istasyonlar, 
terminaller ve depo alanı belirtilmiştir. 
Finlandiya tarafında yolcu trafiği için üç 
istasyon tasarlanmıştır. Bunlar, Helsinki 
şehir merkezi, Pasila ve Helsinki Vantaa 
havalimanıdır. 

Finlandiya tarafındaki terminal ve depo 
alanı havalimanının yoğun bölgesinde 
konumlandırılmıştır. Terminaller 
Finlandiya’daki kargo trafiğine hizmet 
verecektir. Tünel 4 nolu çevre yolu ile 
diğer tali yollara bağlanacak ve Hanko-
Hyvinkaa hattı demiryolu ile Finlandiya’nın 
geri kalanına hizmet verecektir. 

Tallinn kısmında ise tünel şu an hızla 
gelişmekte olan merkezden 3 km uzaklıktaki 
Ülemiste ticari bölgesine varacaktır. Tallinn 
havalimanına yakınlığının yanı sıra, Ülemiste 
bölgesine tramvay seferleri başlamıştır. 
Terminal ve depo alanı yoğun bölgeye ve 
lojistik alanına yakın konumlandırılmıştır. 
Uçak kargoları için Estonya’nın en büyük 
kargo merkezi olan Muuga terminalini 
kullanılacaktır. 

Tünelde, rayların düzenlemesi Avrupa 
standartları dahilinde yapılacak olup, 
Helsinki havalimanındaki aktarma 
noktasında Avrupa ve Finlandiya açıklıkları 
birlikte mevcut olacaktır. 

Yolcu ve Kargo Hacmini Arttırmak İçin En 
Uzun Demiryolu Hattı

Helsinki Tallinn tünel güzergahı 103 
km uzunluğunda olup, şu an mevcut 
olan en uzun deniz altı tüneli olacaktır. 
FinEst tarafından yapılan hesaplamalar 
doğrultusunda 2050 yılındaki yolcu talebi 
12,5 milyon bireyin deniz altı tünelini ve 
10,5 milyon bireyin ise hızlı feribot hattını 
kullanmasını beklemektedir. Şu an ise 9 
milyon yolcu bu şehirler arasında seyahat 
etmektedir. 

Kari Ruohonen açıklamasına “Yolcu 
talebindeki yüksek miktardaki artışın büyük 
kısmının çevre bölgelerden merkeze gelen 
bireylerden oluşacağını düşünüyorum” 
şeklinde devam etti. 

FinEst projesi dahilinde tünelin 
tamamlanmasının ardından kargo 
taşımacılığında da bir artış beklenmektedir. 
Yapılan tahminler doğrultusunda, tünel ve 
kargo taşımacılığı 2050 yılında 8 milyon 
ton değerine ulaşacaktır. Şu an iki şehir 
arasındaki kargo miktarı 3,8 milyon tondur. 

FinEst bağlantı projesi tahminleri arasında 
yolcu ve kargo miktarlarının önümüzdeki 
30 yıl içerisinde iki veya üç katına çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Tünel inşası tamamlasa 
bile deniz taşımacılığı da büyümeye devam 
edecektir. 
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FinEst Bağlantısı:

 Avrupa birliği destekli proje Helsinki 
ile Tallinn arasında deniz altı tünelinin 
fizibilite çalışmasını yürütmektedir.

 2016-2018 yılları arasındaki toplam bütçe 
1,3 milyar euro olarak belirlenmiştir. 

 Proje aynı zamanda Interreg merkez baltik 
programı tarafından da desteklenmektedir.  

 Proje Helsinki-Uusimaa bölgesel konseyi 
tarafından yürütülmekte olup, Helsinki ve 
Tallinn şehirleri, Harju eyalet belediyesi, 
Finlandiya ulaşım birimi ve Estonya 
ekonomi ve haberleşme bakanlığı arasında 
işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

 FinEst fizibilite çalışmasında yer alan 
danışmanlar ise Amberg Mühendislik, 
Sweco Finlandiya, WSP, Ramboll Finlandiya, 
Sito, Pöyry, Strafica, Kaupunkitutkimus 
TA, Inspira ve Rebel Gruptur. Projenin 
görsel çalışmaları ise Kairo tasarım ajansı 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Teknik İçerik 

FinEst bağlantı projesinin teknik 
özelliklerinin başında 1435 mm ray açıklığı, 
iki adet tünel ve bir adet servis tüneli 
yer almaktadır. Çalışma aynı zamanda iki 
adet dolgu ada (Uppoluoto, Tallinnamada) 
yapımı işini de içermektedir. Yolcular 

için istasyonlar Helsinki Merkez, Pasila 
ve Helsinki Vantaa Havalimanı olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca, havalimanına yakın 
bir kargo aktarma merkezi de mevcuttur. 
Tallinn kısmında ise yolcu istasyonu 
Ülemiste bölgesinde yer almakta ve 
havalimanına yakın bir kargo terminali de 
bulunmaktadır. Baltica raylı sistemlerine 
aktarma ise ayrıca sağlanacaktır. 

Maliyet Analizi 

Helsinki ve Tallinn arasındaki demiryolu 
tünelinin terminal ve istasyonları dahil 
maliyet analizi sonucunda elde edilen 
değer 13-20 milyar Euro arasındadır. 
Minimum ve maksimum değer arasındaki 
fark tasarım aşamasındaki boşluktan 
kaynaklanmaktadır. Maliyet analizi 
Finlandiya, Estonya birim maliyetleri 
ve diğer büyük çaplı proje verilerinden 
hesaplanmıştır. Uluslararası bir kıyaslama 
yapıdığı takdirde, FinEst projesinin 
kilometre başına kazı maliyeti Finlandiya 
koşullarındaki düşük kazı maliyetlerinden 
dolayı daha az tahmin edilmiştir. 

Talep Tahmini

Farklı senaryolardaki yolcu talebi şu 
şekildedir. • 9 milyon (2017) • 14 milyon 
(2050 yılında tünelin inşa edilmediği 
durumda) • 23 milyon (2050 yılında tünelin 
inşa edilmesi ile birlikte) bu talebin 12,5 

milyonu tünel ve 10,5 milyonu ise deniz 
taşımacılığı ile sağlanacaktır. Bu değerler, 
Helsinki ile Tallinn arasındaki artan talepler 
doğrultusunda hesaplanmıştır. Malzeme 
taşıma açısından farklı senaryolar ise: • 
3,8 milyon ton (2017) • 7 milyon (2050 
yılında tünelin inşa edilmediği durumda) 
• 8 milyon (2050 yılında tünelin inşa 
edilmesi ile birlikte) bu değerin yarısının 
tünel, kalan kısmının da deniz yolu ile 
taşınması planlanmaktadır.

Maliyet Fayda Analizi 

Standart maliyet fayda analizinde tünel 
olan (senaryo 1) ve tünel olmayan senaryo 
(senaryo 0+) karşılaştırılmıştır. Standart 
model demiryolu tünelinin yüksek yatırım 
maliyetinden dolayı düşük bir ekonomik 
sonuç vermektedir. Standart analiz 
dahilinde geleneksel altyapı çalışmaları 
bir miktar daha geride gözükmektedir. 
Helsinki Tallinn demiryolu tüneli ise yeni 
bir konseptte makro boyutta bir ulaşım 
sistemi sunmaktadır. 

FinEst Bağlantı Projesi’nin Ekonomik 
Etkileri

FinEst bağlantı projesinin ekonomik 
etkileri analizi, maliyet fayda analizi ve 
ekonomik etkilerin analizini içermektedir. 
Standart maliyet fayda analizi ve daha 
geniş çaplı yürütülen ekonomik etki analizi 
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sadece belirli alanlarda kesişmektedir. 
Geniş çaplı olan ekonomik analiz yeni 
ulaşım sistemini bölgesel kalkınmadaki 
yığılmalar, çalışanların güzergahları, 
üretekenlik ve alan kullanımı presipleri 
altında incelemektedir. Varolan metodoloji 
uzun süreli yapısal değişiklikler üzerinde 
çok başarılı değildir, bu alandaki eksiklikler 
ise ileri araştırmalara açıktır.

Geniş çaplı ekonomik etkilerin odak 
noktası ise Finlandiya ve Estonya ulusal 
ekonomilerinin büyüme miktarları ve 
makro boyuttaki bölgesel kalkınmalar 
olmuştur. Ekonomik etkilerin gayrisafi 
yurtiçi hasıla değerine düşük senaryoda 
+4000 normal senaryoda +6900 katkı 
yapması beklenmektedir. Yığılmanın 
etkileri arasında ise arazinin değerinin 
artması en önemlilerden biri olarak 
gösterilmektedir. Diğer faktörler ise; yeni 
iş imkanı yaratması, iş düzenlemeleri ve 
rekabet olarak adlandırılabilir. Geniş çaplı 
ekonomik etkilerin yarattığı etki her iki 
ülkeyi de kapsamaktadır. 

Stratejik İçerik 

Helsinki-Tallinn demiryolu tüneli, Rail 
Baltica ile birlikte Avrupa’ya açılan bir kapı 
oluşturmaktadır. Helsinki Tallinn tünelinin 

devam edebilmesi için Rail Baltica projesi 
de oldukça önemlidir. Bu iki ulaşım projesi 
birlikte, Botni körfezi ile birbirinden 
ayrılan iki başkentin birbirine bağlanması 
sağlanacak ve Avrupa’ya açılan bir kapı 
olacaktır. Büyükşehirlerin gelişmelerini tam 
anlamda sağlayabilmeleri için ileri seviye 
bir bağlantı sistemi oldukça gereklidir. 
Projelerin tamamlanmasının ardından, 
bireyler ve şirketler Avrupa ulaşım ağına, 
kuzey bölgelere, Karadeniz ve Asya’ya 
rahatlıkla ulaşabileceklerdir. Helsinki 
bölgesindeki aktarma merkezinde, 1435 
mm olan Avrupa ray açıklığı, Finlandiya’nın 
sahip olduğu havalimanı ve kargo hattının 
1524 mm ray açıklığı ile senkronize 
edilmelidir.  

FinEst bağlantı projesi kapsamındaki 
Helsinki-Tallinn arasındaki geçiş teknik 
ve ekonomik olarak başarılı bir deniz 
altı demiryolu tüneli ile geçilmiştir. Rail 
Baltica’nın devamı olarak görülebilecek 
bu proje Avrupa vizyonuna katma değer 
ekleyecektir. Bu bağlantı ile kuzey 
bölgelerden Karadenize kadar ulaşacak ve 
Asya güzergahında da yeni rotalara imza 
atabilecektir. FinEst bağlantı projesi ile 
Finlandiya ve Estonya’nın ulaşım ağları 
birbirine bağlanacak ve yerel ikiz iki şehir 

şeklinde devam edilecektir. Bu çalışmadan 
en güzel şekilde faydalanacak olanlar ise 
yerel halk, işçiler, öğrenciler ve turistler 
olacaktır. Daha geniş etkili bir yelpazede 
incelendiğinde ise proje ticari çalışmaları, 
yatırımları ve yerel kültürü olumlu bir yönde 
etkileyecektir. Projenin nihai amaçlarından 
biri Helsinki Tallinn ikiz şehrinde yaşayan 
3 milyon bireyin sınırlar arası iş birliğine, 
eğitim ve ticari çalışmalara yapacağı olumlu 
etkilerdir. Üretkenlikteki hızlı büyüme 
miktarları ve uluslararası rekabet bu konu 
kapsamında oldukça önemlidir. 

Jeoloji

Finlandiya ile Estonya arasında yer alacak 
olan FinEst bağlantı tünelinin güzergahı 
genel olarak prekambriyen dönemine ait 
gnays ve granidoit ana kaya yapısından 
geçecektir. Ana kaya yapısı daha genç 
dönemlere ait sedimanter kayaçlardan 
daha iyi kalite ve sert bir yapıya sahiptir. 
Fakat, kazı süresince yerel zayıf zonlar 
beklenmektedir. Estonya kıyısına yaklaştıkça, 
ana kaya yapısı Eidakara ve Kambriyen 
dönemine ait sedimater kayaçların altına 
doğru dalmaktadır. 

Planlanan tünel 100 km uzunluğunda olup, 
güzergahın yüzde 85’i kristalli yapıdaki ana 
kayadan geçecektir. Kaya kütlesi dayanımı 
100-250 MPa arasında değişmekte ve kaya 
kütle indeksi değeri de oldukça yüksektir. 
Kristalli yapıdaki ana kaya kütlesi Helsinki 
Vantaa havalimanı bölgesinde +40 m’den 
dalmaya başlamakta ve Estonya bölgesinde 
-150 m derinliklere kadar inmektedir. Deniz 
altında bulunan ana kayadaki hareketlerin 
zayıf zonlar meydana getirmesi beklenmekte 
ve bunun tünel için fazladan kaya kazısı 
ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Genel 
olarak, tünel için kaya örtüsü deniz tabanının 
40 m altında bitmektedir. Estonya tarafında 
ise kristalli ana kaya sedimanter kayaçlar 
ile etkileşimde olmakta ve zayıflık içeren 
zonlar bulunmaktadır. Fakat, yürütülen 
sondaj çalışmaları dahilinde bu bölgenin 
çok büyük olmadığı gözlemlenmiştir. 
Ayrıca Estonya tarafında yürütülecek kazı 
çalışmalarının % 5’i, 50 m kalınlığa sahip 
Eidakara dönemine ait zayıf kumtaşında 
yer alacaktır. Kumtaşı yapısı Tallinn ve 
çevre bölgeler için hidrolik geçirgenlik 
özelliğinden dolayı önemli bir yeraltı su 
kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Bu 
bölgede yürütülecek tünel tasarımı, yeraltı 
suyuna olan etkileri minimize etmek için 
optimize edilmelidir. Kumtaşı yapısının 
üzerinde 90 m kalınlığında yer alan mavi kil 

68-73-SEKTÖREL HABERLER-HELSİNKİ-TALLİNN TÜNELİ LAPLAND.indd   72 15.04.2018   00:56:28



73Sektörel Haberler – Sectoral News

Ocak - Şubat 2018  .  www.tuneldergisi.com 

Kaynak: www.finestlink.fi

ise düşük su geçirgenliği sayesinde akitard 
davranışı göstermektedir. Kil, yumuşak 
bir yapıya sahiptir (2-4 MPa), fakat TBM 
kullanımı için oldukça uygundur. Toplam 
tünel güzergahının yüzde 8’lik bir kısmı mavi 
kil yapısında gerçekleşecektir. Kuaterner kil 
yapıları, gevşek silt, kum ve çakıl yapısının 
150 m kalınlığa ulaştığı yerler mevcuttur. 
Bahsi geçen yapılar tünel inşası için farklı 
zorluklar meydana getirmektedir. TBM’in 
seçimi esnasında bu zorluklar ayrıca göz 
önünde bulundurulmalıdır. Tünel yüzeyi 30 
m’lik ordovizyen dönemine ait kireçtaşı, 
şeyl ve kumtaşı yapılarından oluşmaktadır. 

Tünel Konsepti 

FinEst bağlantı projesi kapsamındaki tünel 
uygulaması, analiz edilen birçok seçeneğin 
içerisinden seçilen iki adet tek tüp tünel, 
ve bir adet ara geçiş tünelleri ile bağlantısı 
sağlanan servis tüneli kazısını içermektedir. 
Yapılan incelemelerde ele alınan konular 
ise, trenlerin işletimi, tünel kazısı, bakım ve 
tünel güvenlik önlemleri olarak yer almıştır. 
Hat tünellerinin ray açıklığı tasarımı 
Avrupa standartları doğrultusunda 1435 
mm olarak yürütülecektir. Ayrıca, iki adet 
tek tüp tünellerin dış çapı 10 m olarak 
belirlenmiştir. Servis tünelinin dış çapı ise 
bakım işlerinin yürütülmesi, araçların geçişi 
ve güvenlik önlemlerinden dolayı 8 m 
olarak belirlenmiştir. Fizibilite çalışması 
dahilinde Finlandiya standartları (1524 mm) 
ve her iki standardı da içeren çözüm (1435 
mm 1524 mm) ayrıca analiz edilmiştir. 
Finlandiya standartları kullanıldığı taktirde 
tünel çapının 1 m daha genişlemesi bu 
iki çözümün devre dışı bırakılmasını 
sağlamıştır. Bunlara rağmen, ikinci aşamada 
ise Finlandiya profili çözümü havai katener 
sistemi ile geleneksel kablo askılı şeklinde 
inşa edilirse, Avrupa standardı profiline sahip 

bir tünel yerine yapımı gerçekleştirilebilir. 
İki hat tüneli arasındaki yatay mesafe ise 70 
m olarak belirlenmiştir. 

Kazı işlemlerinde servis tüneli ilk olarak 
açılacak ve ana tünellerin kazısı için ön 
bir bilgi sağlayacaktır. İşletme esnasında 
ise bu tünel bakım ve güvenlik önlemleri 
aşamasında kullanılacaktır. 

Birkaç noktadan başlayan ve aşamalı kazı 
yöntemleri FinEst bağlantı projesi gibi 
büyük boyutlu çalışmalarda inşaat süresini 
oldukça azaltmaktadır. Ek olarak, ara erişim 
noktaları lojiktik, operasyon, risk azaltma 
ve güvenlik açısından oldukça önemlidir. 
Bu yüzden proje dahilinde iki adet yapay 
ada yapımı işi de yer alacaktır. 15 ve 20 
m su derinliğine sahip olacak bu adaların 
yapı malzemesi Finlandiya bölgesinki tünel 
kazısından çıkartılan pasadan yapılacaktır. 
Tünelin inşası için 6 altı adet kazı aynı anda 
adalardan başlatılacaktır. Pasa arıtma ve 
atımı, malzeme depolama, silolar, tesisler, 
ofisler ve liman ile lojistik işleri için yer 
gerektiğinden dolayı 400*300 m’lik bir alan 
kullanımı ön görülmüştür. Yapay adaların 
tamamlanmasının ardından, tünel inşası için 
ara erişim noktası olarak kullanılabilecektir. 
Farklı jeolojik koşullar mevcut olduğundan 
iki adet erişim şaftı projesi ön görülmüştür. 
Estonya bölgesine yakın olan (Tallinnamadal) 
adadaki düşey şaft deniz seviyesinden 
215 m derine batırılacaktır. Finlandiya 
tarafına yakın olan Uppoluoto adasında 
ise 1500 m uzunluğundaki %10’luk eğime 
sahip bir desandri açılacaktır. Kazı süresi 
tünelcilikte oldukça fazla zaman aldığı 
için delme patlatma yönteminden 2-3 kat 
daha hızlı şekilde çalışmaları yürütebilecek 
TBM teknolojisi kullanılacaktır. Ara geçiş 
tünelleri, kurtarma bölgeleri ve ara erişim 
şaftları kazısında ise delme patlatma 

yöntemi kullanılacaktır. FinEst bağlantı 
projesinde sağlam ve kristalli bölgedeki 
ana kaya kazısında tek veya çift kalkanlı 
TBM’ler kullanılacaktır. Şekil 5.2’de tek 
kalkanlı bir TBM örneği sunulmuştur. 
Estonya kısmında yer alan Ediara kumtaşı 
ve mavi kil formasyonlarında ise aktif ayna 
basıncına sahip bir TBM gerekmektedir. 
Burada ise bir çamur veya pasa basınçlı 
TBM kullanılacaktır. Destekleme işlemleri 
betonarme segmentler ile yürütülecek olup, 
mevcut kaya ve su basıncına dayanacak 
şekilde üretileceklerdir. Segmentler su 
geçirmezlik özelliğine sahip contalar ile 
birlikte kurulacak ve 20 bar su basıncına 
dayanabilecektir. 

Ara erişim bölgeleri sayesinde, FinEst 
bağlantı projesi kazı işlemleri aynı anda 
yürütülecek olan altı ayrı kesite sahip 
olacaktır. Finlandiya kıyısından çıkartılan 
kristalli ana kaya pasası yapay adaların 
yapımı işlerinde kullanılacaktır, bu yüzden 
dolayı bu kısım ilk olarak inşa edilecektir. 
Kaya kütlesinin bloklu bir yapıya sahip 
olması nedeniyle delme patlatma tekniğini 
bu aşamada kullanılması ön görülmektedir. 
Projenin planlanan toplam yerinde kazı 
hacmi 23,1 milyon m3 olarak hesaplanmıştır. 
Kazı metoduna bağlı olarak 1,6-1,8 
arasında bir kabarma faktörü mevcuttur. 
Malzemenin lojistik işlemleri (çıkartılan 
pasa ve taşıma işlemleri) ise projenin daha 
sonraki aşamalarında ele alınacaktır. Raylı 
sistemlerin döşenmesi ve deneme sürüşleri 
dahil projenin toplam süresi 15 yıl olarak 
tahmin edilmiştir. Bu hesaplamada alt üst 
limitler hesaba katılmamıştır, fakat bazı 
bölgelerdeki kazı çalışmalarındaki düşük 
performans değerleri ayrıca hesaplara 
eklenmiştir. 
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Dünya Tünel Kongresi bu yıl Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde yapılıyor. 
Uluslararası Tünelcilik Birliği’nin 

(ITA) desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri 
Mühendisler Odası Tünelcilik Ekibi tarafından 
düzenlenen organizasyonda ITA Genel Kurulu 
ve Dünya Tünel Kongresi gerçekleştirilecek. 
Organizasyon Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Dubai şehrinde 21-26 Nisan 2018 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, 2017 yılında Norveç’te 
Dünya Tünel Kongresi’nde stant satın almış 
ve kongrelere hem bildiri sunumu hem de 
ziyaretçi delege olarak geniş çaplı bir katılım 
sağlamıştı. Tünelcilik Derneği Ailesi bu yıl da 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde 
yerini alarak 97 numaralı standında dünya 
tünelcilerini ağırlayacak.

Orta Doğu geçtiğimiz yıllarda tünelcilik 
faaliyetleri ile Dünya’nın önemli bir noktası 
olmuştur. Bölgedeki büyük yatırımlı projeler 
sona yaklaşmasına rağmen, daha yürütülmesi 
gereken birçok önemli proje planlanmaktadır. 
Bu çalışmalara ışık tutacak olan aktivite ise 

DÜNYA TÜNEL KONGRESİ 2018 DUBAİ

Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
mühedisler odası tünelcilik ekibi tarafından 
Dubai’de düzenlenecek olan Dünya tünelcilik 
kongresidir. 100’den fazla teknik oturuma, 
poster sunumlarına ve tam kapasite fuar 
alanı ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan bu 
kongrede, bölgede düzenlenen projeler 
tartışılacak, yeni projeler tanıtılacak ve 
danışmanlar, tedarikçiler ve diğer kişiler bir 
araya getirilecektir. 

Dubai Dünya’nın en büyüyen şehirleri 
arasındaki en önemli yerlerden biridir. Şehrin 
silüetini oluşturan 2010 yılında işletmeye 
alınan ve 828 m uzunluğu ile dünyanın en 
uzun binası ünvanına sahip olan Burj Kalifa’yı 
da içeren gökdelenleri ile şehrin limanına 
gölgesini düşürmektedir. Kıyı şeridinde yer 
alan dolgu adalar ve altı şeritli modern 
otoyolları ile görülmesi gereken bir şehirdir. 

Modern metropolislerde yeraltı yapılarının 
yeri olduça büyüktür. Su ve drenaj tünelleri, 
metro ve otoyol geçişleri, BAE’nin diğer 
bölgelerine aktarma merkezleri ile şehiriçi 
trafiğini rahatlatacak çözümlerde yer 
almaktadır. 

Dubai metro ulaşım sistemi şehrin eski 
kısmının altında yer almakta olup, diğer 
bölgelere uzatma çalışmaları devam 
etmektedir. Dubai genel olarak bir bataklık 
alanı üzerine kurulmuştur. Yeraltı su seviyesi 
yeryüzünün hemen altında yer aldığından ve 

olasılığı düşük de olsa yağmur fırtınalarından 
dolayı bölge sel baskınlarına yatkın bir 
yapıya sahiptir. Yeraltı su seviyesinin 
kontrolü ve bölgelerin sel baskınlarından 
korunması için yürütülecek olan drenaj ve 
kanalizasyon sistemi projeleri bir sonraki 
program dahilinde yürütülecektir. Şehiriçi 
trafiği için Al Shindagha altgeçidi, otoyol 
geçişlerinde Khorfakkan limanı ile Dafta ve 
Shais bölgeleri arasında yapılacak olan birkaç 
sert kaya tüneli de projeler arasındadır. Yeni 
otoyol projesi 4 şeritli ve 1300, 860, 300, 
1400 ve 2600 m uzunluğunda 6 adet çift tüp 
tünel inşası içermektedir. 

Bütün bu projeler ve uzatma çalışmaları 
World Expo 2020 dahilinde tamamlanacaktır. 
Kırmızı metro hattı için 10,5 km eğimli tren 
yolu ve iki istasyona sahip 4 km tünel 
kazısı işi yürütülecektir (Şek 1). 2,9 milyar 
dolar bütçeli sözleşmede Fransız Alstom, 
İspanyol Acciona ve Türk Gülermak firmaları 
yer almaktadır. Proje dahilinde 50 adet 
tren dizisi tedarik işlemi ve varolan hattın 
revizyonu da yer almaktadır. 10 m çapındaki 
bir pasa basınçlı Herrenknecht TBM tek tüp 
çift hat olarak tasarlanan tünelin kazısını 
gerçekleştirmektedir.

Güzergah şu an yapım aşamasında olan Dubai 
uluslararası havalimanına kadar uzatılacaktır. 
Tamamlandıktan sonra Dubai metro hattı 
şebekesi 90 km’ye ulaşacak ve tramvay hattı 
ile 101 km’ye tamamlanacaktır. 

Expo 2020 kapsamında Dubai şehrine bir sel 
suyu şebekesi de kurulacaktır. Proje, şehrin 
altında konumlandırılacak iki adet derin tünel 
kazısını içermektedir. 12 km uzunluğundaki 
Jebel Ali sel suyu tüneli, Avusturyalı Porr 
ve Belçikalı Besix ortak girişimine ihale 
edilmiş olup, Dubai uluslararası havalimanı 
altında bulunan Deira tüneli ise şu an 
ihale aşamasındadır. Sel suyu tünellerinin 
iç çapı 10 m olarak tasarlanmış ve normal 
zamanda bir katı araç trafiğini rahatlamak 
için kullanılacak, sel sularının yoğun 
olduğu dönemde ise tam kapasite olarak 
bu amaca hizmet edecektir. Bu çözüm ilk 
olarak Malezya Kuala Lumpur’daki SMART 
tünelinde kullanılmıştır. 

Sel suyu tünelleri dahilinde Dubai Stratejik 
Kanalizasyon tüneli projesi kapsamındaki iki 
adet derin atıksu tünelinin toplam uzunluğu 
70 km olup, bağlantı yerleri ve pompa 
istasyonları ile 140 km’ye ulaşmaktadır. 
Yapılacak olan sistem Deria ve Bur Dubai 
bölgelerine hizmet edecek ve Bur Dubai 
bölgesinden toplanan atıklar Jebel Ali’de yer 
alan arıtma tesisine ve Deria bölgesinden 
toplanan atıklar ise Al Warsan arıtma tesisine 
ulaştırılacaktır.  

The ITA-AITES World Tunnel Congress is the world’s leading tunnelling 
event, bringing together tunnel and underground space experts and 
professionals from all around the world. It is the one tunnelling event 
you cannot miss! The Tunnelling Chapter of the Society of Engineers 
of the United Arab Emirates (UAE) hosts the ITA WTC World Tunnel 
Congress at 20th to 26th April 2018 in Dubai. Join over 2000 engineers 
and professionals in exchanging the latest trends and innovations, 
learn from case studies, and discuss how tunnels will support future 
sustainable cities.

World Tunnel Congress 2018 dubai 

74-75-SEKTÖREL HABERLER-DÜNYA TÜNEL KONGRESİ 2018 DUBAİ.indd   74 15.04.2018   00:58:04



75Sektörel Haberler – Sectoral News

Ocak - Şubat 2018  .  www.tuneldergisi.com 

Bu konu hakkındaki yeni gelişmeler 
TunnelTalk tarafından hazırlanan Dubai 
haberleri bölümünde yer alacaktır. 

Nisan’da gerçekleşecek olan WTC2018 
kongresinde TunnelTalk Medya ortağı olarak 
yer alacak olup, uluslararası okurlara etkinlik 
ve fuar hakkında bilgiler verecektir. Dileyen 
kişiler fuar ön izleme bölümüne giriş yapıp, 
Nisan 2018 ayına kadar WTC 2018 ile ilgili 
haberleri izleyebilirler. 

Kongrenin ana teması Geleceğin 
Sürdürülebilir Şehirlerinde Yeraltı 
Kullanımının Rolü olarak belirlenmiş 
ve üç gün boyunca eş zamanlı yapılacak 
sunumların ana başlıkları aşağıdaki gibidir. 

Konferansın ana başlıkları aşağıdaki gibidir: 

 Çok kullanışlı tüneller – Nihai çözümler

 Sözleşmeli risk dağıtımı – kazan-kazan 
stratejisi

 Uygulamalar için doğru tünelcilik 
metotları

 Bakım gerektirmeyen kanalizasyon 
tünelleri 

 Yeraltı yapıları ile şehiriçi drenaj ve sel 
kontrolü 

 Tamamlanmış tünelcilik çalışmalarının 
tasarımlarının gözden geçirilmesi

 Tünel teknolojilerindeki yenilikler

 CAPEX vs OPEX – proje bütçelendirme 
sürecinin tanımlanması

 Yeraltının sürdürülebilir olarak kullanımı

 Zemin mühendisliği ve risk yönetimi 

 Sektör bazlı malzeme bilimideki 
gelişmeler 

 Yeraltı yapılarının bakımı ve revizyonu 

 Akıllı Şehirler – yeraltı kullanımının 
entegrasyonu 

 Proje geliştirme evresindeki yönetimin 
önemi 

 Örnek TBM projeleri 

 Yeraltı yapılarında iş sağlığı ve işçi 
güvenliği

Dünya Tünelcilik Kongresi süresince eş 
zamanlı olarak Uluslararası tünelcilik ve 
yeraltı uygulamaları derneği 44. genel kurulu 
da gerçekleşecekdir. Genel kurulda 74 üye 
ülke derneğin yürütme kurulunun yaptığı 
faaliyetlerden,  ITA-COSUF, ITA-CET, ITACUS 
ve ITATech komitelerinin ve 14 aktif çalışma 
grubunun çalışmalardan haberdar olacaktır.

BAE mühendisler odası tünelcilik ekibi 2011 
yılında ITA üyesi olmuştur. Mühendisler 
odası 1979 yılında kurulmuş olup, şu an 

40000 üyeye sahiptir. Oda aynı zamanda Arap 
Mühendisler Federasyonu, Dünya Mühendislik 
Organizasyonu ve Körfez Mühendisler Birliğine 
de üyedir. Tünelcilik ekibinin nihai amacı 
yeraltı kullanımını arttırmak olup, her sene 

Arap Tünelcilik Konferansını düzenlemekte 
ve Orta Doğu Raylı Sistemler etkinliğine 
katılmaktadır. BAE tünelcilik ekibi Arabistan 
bölgesinde dünya tünelcilik konferasını 
düzenleyen ilk ekip olacaktır. 
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GAYRETTEPE- İSTANBUL YENİ HAVALİMANI 
METRO HATTI PROJESİ

New metro line projects are under construction in Istanbul. Gayrettepe-New 
Airport Metro Line, aiming to relief the traffic jam and ease the transportation 
in the city center is tendered by ministry of transport, maritime affairs and 
communications. This line is going to connect the new airport to the city 
center and serve the Besiktas, Sisli, Kagithane, Eyupsultan and Arnavutkoy 
districts. Cengiz-Kolin-Kalyon joint venture has been granted by the ministry 
of transport, maritime affairs and communications. While the construction 
works are continuing, we had visited the construction site and interview with 
the project manager Muammer Cinar.

Gayrettepe-Istanbul new aIrport Metro lIne project

İ stanbul’un dört bir yanında yeni 
metro hattı çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. İstanbul’ da yapılan Yeni 

Havalimanı’na kolay erişimi sağlamak, 
İstanbul trafiğine nefes aldırmak ve 
şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından yaptırılan 
Gayrettepe- Yeni Havalimanı metro hattı, 
bu yeni hatlardan bir tanesi. 

Yeni havalimanını şehir merkezine 
bağlayacak metro hattı Beşiktaş, Şişli, 
Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy 
ilçelerine hizmet verecek. Ulaştırma, 
Denizlicilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından yapılacak olan metro hattının 
yükleniciliğini Cengiz-Kolin-Kalyon 
Ortaklığı üstlenmiş durumda. Çalışmaların 
gece gündüz aralıksız devam ettiği 
projeyi ziyaret ettik ve Proje Müdürü 
Muammer Çınar ile güzel bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

1963 yılı doğumluyum. Hacettepe 
Üniversitesi’nden 1987 yılında Maden 
Mühendisi olarak mezun olarak meslek 
hayatıma atıldım. Bugün itibari ile hesap 
edersek 31 yıllık meslek hayatım var. 
Meslek hayatımın tamamına yakını NATM 
ve TBM olmak üzere metro ve tünel 
projeleri ile geçti Son 19 yıl üst yönetim 
kadrosunda Proje Müdürü Yardımcısı, Proje 
Müdürü, İcra Kurulu Üyesi sıfatlarıyla 
görev üstlendim.

Kariyeriniz boyunca görev aldığınız 
projelerden kısaca bahsedebilir misiniz?

Çok kısa bir süre, iki yıl kadar kömür 
madenciliği yaptım. Daha sonra inşaat 
sektörüne geçtim. Bir yıl kadar Tarsus-
Pozantı arasındaki otoyol inşaatında 
çalıştım. Burada açık kazılar ve delme 
patlatmalar yapıldı. 

1991 yılında İstanbul Metrosu Taksim - 4. 
Levent Hattı’nın inşaatının başlaması ile 
metro projelerine giriş yaptım. Bu proje 
Türkiye’nin ilk metro projesi olması ve aynı 
zamanda Türkiye’de NATM yöntemiyle 
açılan ilk tünel olması hasebiyle sektör 
için çok önem arz etmektedir. Avusturyalı 
Geo Consult firmasının vermiş olduğu 
danışmanlık hizmetleri teorik ve pratik 
dersler neticesinde bizler NATM ile 
tünel açma konusunda eğitilerek uzman 

Muammer Çınar 
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tünelciler olduk. Bu projelerden yetişen 
insanlar şu an birçok metro projesinde 
çok başarılı şekilde çalışmaktadırlar. 

1999 yılında Taksim – 4. Levent Metro 
Hattı projesinin bitmesi sonrası Balta 
Limanı - Sarıyer arasında yapılan atıksu 
tünelleri projesinde çalışmaya başladım. 
TBM ile ilk tanışmamız burada oldu. Daha 
önceleri üniversite yıllarında eğitimini 
gördüğümüz TBM’in alınması, kurulması 
ve işletilmesi konusunda bu projede ilk 
deneyimimiz oluştu.

2005 yılında Balta Limanı - Sarıyer 
arasında yapılan atıksu tünelleri 
projesinin bitmesi sonrası Kartal-Kadıköy 
Metro Hattı Projesi’nin başlaması ile bu 
projede görev aldım. Bu projede de TBM 
ile tüneller, NATM yöntemiyle istasyonlar 
ve makaslar açıldı.

2008 - 2012 yılları arasında Silivri 
ilçesinde TBM ile yapılmakta olan 
atıksu tünelleri projesinde çalıştım. 
2012 yılında Azerbaycan Bakü’de altyapı 
işleri kapsamında TBM ile açılan tünel 
projelerinde bulundum. Azerbaycan’daki 
ekonomik kriz sonrası Türkiye’ye dönerek 
2016 yılının sonlarına doğru bugün görev 

yapmakta olduğum Gayrettepe – İstanbul 
Yeni Havalimanı Metro Hattı İnşaatı 
Projesi’nde işe başladım.

Kariyeriniz boyunca edindiğiniz 
tecrübelerinizi bildiri veya makale 
yoluyla meslektaşlarınızla paylaşma 
imkanı bulabildiniz mi?

Biz şantiyecilerin eli fazla kalem tutmaz. 
Ben yine de zaman buldukça çalıştığım 
projelerde edindiğim deneyimimi bildiri 
ve kısa kurslarda meslektaşlarımla 
paylaşıyorum. Bunlardan ilki, Tünelciler 
Derneği’nin Şanlıurfa’da düzenlemiş 
olduğu Tünelcilik Kısa Kursu oldu. 
Burada TBM tünelinde yaşanan grizu 
patlaması ve gazlarla mücadeleyi kurs 
katılımcılarına anlatmıştım. İkincisi 
ise yine Dernek tarafından İstanbul’da 
düzenlenen bir tünelcilik kısa kursunda, 
tünelde yaşanan kum, su baskını 
ve bununla mücadele, enjeksiyon 
uygulamalarının nasıl yapılmasını 
kursiyerlere anlatmıştım. UYAK (Ulaşımda 
Yeraltı Kazıları) sempozyumlarında 
tünelcilik kongrelerinde birkaç sunumum 
oldu. Bunlardan başka uluslararası 
organizasyonlarda bildirilerim oldu. 

Aklıma gelen bir kaçını söyleyeyim;

 “TBM cutting performance in İstanbul” 
- World Tunnel Congress 2005 May 07-12, 
Istanbul.

 “A case of methane explosion in the 
excavation chamber of an EPB-TBM” - 
World Tunnel Congress 2011 May 21-26, 
Helsinki.

 “A case study on the methane explosion 
in the excavation chamber of an EPB-
TBM and lessons learnt including some 
recent accidents” - World Tunnel Congress 
2012 18-24 May, Bangkok.

 “A methane explosion during EPBM 
tunnelling.” Tunnelling Journal, March-
April:40–43.

Bize Gayrettepe - Yeni Havalimanı Metro 
Hattı Proje’nde bahsedebilir misiniz?

İşveren, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü ile 08.12.2016 tarihinde 
sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. 
Süre sonu 23.11.2019’dur.  Gayrettepe- 
Yeni Havalimanı Raylı Sistem Hattı, 
İstanbul’ un Avrupa yakasında yapılması 
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planlanan önemli metro hatlarından biridir. Bu hat ile Yeni 
Havalimanı’na hızlı erişim sağlanacak şekilde şehrin önemli 
toplu taşım aktarma merkezleri ve kent içi raylı sistem hatlarıyla 
entegrasyonu temin edilecektir. Hat uzunluğu yaklaşık 36 
kilometredir. Hattın asıl hedefinin Havaalanı ulaşımı olması 
sebebiyle, şehiriçi diğer ulaşım sistemlerinden farklı olarak 
işletim hızının 80-120 km/saat aralığında ve diğer metro 
projelerine kıyasla istasyonlar arası mesafeleri daha fazladır. 
Yeni Havalimanı Raylı Sistemi, güzergahı boyunca aşağıda 
belirtilen mevcut veya planlanan diğer raylı sistemler ile 
entegre olacaktır;

 Gayrettepe İstasyonu Entegrasyonu: Yenikapı-Taksim-
Hacıosman Metrosu, Metrobüs hattı ve planlanan 3 katlı 
İstanbul Tüneli Projesi ile entegrasyon

 Havalimanı İstasyonu Entegrasyonu: Yeni yapılacak olan hızlı 
tren hattı ile entegrasyon 

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı hattı; gelişmekte olan 
İstanbul toplu taşıma ağı sisteminin yeni bir parçasıdır. Bu 
hat gelecekte; Gayrettepe entegre istasyonu üzerinden 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli ile bağlanacaktır. Gayrettepe – İstanbul 
Yeni Havalimanı hattı 9 istasyondan oluşmaktadır. 

1. Gayrettepe İstasyonu

2. Kağıthane İstasyonu

3. Hasdal İstasyonu

4. Kemerburgaz İstasyonu

5. Göktürk İstasyonu

6. İhsaniye İstasyonu

7. Havalimanı 1 İstasyonu

8. Havalimanı 2 İstasyonu

9. Havalimanı 3 İstasyonu

Projenin jeolojik yapısı hakkında bizi bilgilendirebilir misini?

Gayrettepe – Yeni Havalimanı Metro Hattı’nın güzergahı, güneyde 
Trakya Formasyonu (Ct) içinde başlayıp, kuzey yönde Trakya 
Formasyonu (Ct), Kuşdili Formasyonu, Danişmen Formasyonu’na 
ait Ağaçlı Üyesi (Tdg), Kemerburgaz – Göktürk geçişindeki 
alüvyal çökeller (Qal) ve İstanbul Formasyonu’na ait Kıraç 
Üyesini (Tik) kat ederek en kuzeyde Ceylan Formasyonu (Tc) 
içinde son bulur. Güzergâh boyunca Alüvyon, Ağaçlı Üyesi ve 
Trakya Formasyonu aralıklarla birkaç defa kesilmektedir. Yoğun 
yapılaşma, kara yolu hatları ve en önemlisi kömür işletmeleri ve 
yeni havalimanı inşaatı dolayısı ile güzergâh boyunca yüzeyde 
yer yer dolgular birikmiştir. Tünel kazılarında, dolgu ve alüvyon 
dışında, yukarıda bahsedilen diğer tüm jeolojik birimlerin 
kesilmesi beklenmektedir. 

Gayrettepe – Yeni Havalimanı metro tünelleri kazısının kısmen 
kaya (Trakya Formasyonu, kumtaşı-kiltaşı-silttaşı), kısmen 
aşırı konsolide-yarı taşlaşmış kaya benzeri zemin birimler 
(Ağaçlı Üyesi, kil kiltaşı/silttaşı ve kum-kumtaşı) içinde, sınırlı 
olarak da ayrık haldeki gevşek veya sıkı yerleşmiş çökeller 
(Kıraç Formasyonu çakıl-kum-kil karmaşığı, alüvyon ve Kuşdili 
Formasyonu) içinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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Projede uygulanmakta olan imalat yöntemleri konusunda bize 
daha detaylı bilgi verebilir misiniz?

Projemizde ana hat tüneller TBM marifeti ile açılmaktadır. Bu 
projenin tamamında 10 adet TBM çalışması planlanmaktadır. 
TBM’ler, Aç -Kapa istasyonlardan kazıya başlamaktadır. Böylelikle 
pasa nakli, konveyör bantlar ile yapılarak daha hızlı üretim 
yapma imkanı sağlanmaktadır. Segment ve graut nakli MSV’lerle 
yapılmaktadır. Tünel güzergahı jeolojik olarak incelendiğinde 
TBM tipi olarak EPBM tip TBM’ler satın alınmış olup kazıları 

bunlar ile yapılmaktadır. Segment arkalarına  “Backfilling” tek 
komponentli olarak yapılmaktadır.

Projemizde 9 adet “Makas” vardır, bunların 6 adedi tünel tipi 
makas olup 3 adeti Aç – Kapa tünel şeklindedir. Bunlardan 
başka, NATM yöntemiyle açılan 10 adet servis istasyonun ile 
4 adet acil çıkış şaftı projemizde mevcuttur.  NATM yöntemi 
ile yapılan imalatların tamamı emanet usülde ortaklığımız 
tarafından yapılmaktadır. Taşeron çalıştırılmamaktadır.

İhsaniye İstasyonu; TBM logistik şaftı olarak kullanılmakta 
olup 4 adet TBM bu istasyondan kazıya başlamıştır. 2 adet TBM 
artan kilometre yönünde giderek 7.480 metre tünel kazacaktır. 2 
adet TBM azalan kilometre yönünde giderek 6.950 metre tünel 
kazacaktır.

Kemerburgaz İstasyonu; TBM logistik şaftı olarak kullanılmakta 
olup 4 adet TBM bu istasyondan kazıya başlayacaktır. 2 adet 
TBM artan kilometre yönünde giderek 5.200 metre tünel 
kazacaktır. 2 adet TBM azalan kilometre yönünde giderek 4.965 
metre tünel kazacaktır.

Hasdal İstasyonu; TBM logistik şaftı olarak kullanılmakta 
olup 2 adet TBM bu istasyondan kazıya başlayacaktır. 2 adet 
TBM azalan kilometre yönünde giderek 5.200 metre tünel 
kazacaktır.

Toplamda 10 TBM  yaklaşık 60 km tünel kazısı yapacaktır.

TBM’lerin teknik özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?  

Projemiz de, İstanbul metro projelerinin katanerli sistemlerdeki  
karesteristik çapı olan 5.700 mm iç çaplı olarak açılmaktadır. 
Segment kalınlığı 300mm’dir.
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Projede kullanılan prekast segment betonarın üretimi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Segment tesislerimiz tam otomasyon sistemi ile donatılmış, 
dünyanın en büyük segment fabrikası olup 36 set segment 
kalıbımız ile  günlük üretim kapasitemiz 100-110 ring olup, 
aylık üretimizde 2800-3000 ring/ay,  metre olarak da  4.200- 
4.500 metre/ay civarındadır. Segment üretimi kendimize ait 
tesislerde emanet usülde ortaklığımız tarafından yapılmaktadır. 
Segment stok sahası 40 dönüm arazi üzerinde 7.000 ring 
segment stoklayabilecek kapasitedir.

Almış olduğunuz eğitimin tünelcilik açısından avantajları ve 
dezavantajları nelerdir?

Maden Mühendisliği eğitimi aldığımı dana önce söylemiştim. 
Maden Mühendisliği disiplini tünelcilik ile ilgili birçok konuyu 
içinde barındırıyor. Bu nedenle şu ana kadar hiç bir zorluk 
çekmedim.

Tüm Maden Mühendisleri, eğitimleri boyunca temel bilimleri 
öğrenmenin dışında Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği, Genel 
Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi vb gibi birçok jeoloji bilgisini 
almaktadır. Yeraltında kazı yapıyorsanız, jeolojiyi iyi bilmeniz 
gerekmektedir. Tünelciliğe ait kazı ve mekanizasyon derslerini ki 
bu derslerde aldığımız bilgilerden hala azami faydalanmaktayım 
(TBM seçiminin ve işletilmesinin işlendiği bir ders olup), ayrıca 
tünellerde karşımıza çıkabilecek gazlarla ve tozlarla mücadele 
edebilecek alt yapıyı sağlayan havalandırma bilgilerini, kazı 
hazırlık derslerinde patlayıcı maddeler ile tünel kazısını, Tahkimat 
dersinde tünellerde uygulanan püskürtme beton, kaya bulonu 
ve yine tünellerde lojistiğin yapılmasını sağlayan lokomotif, 
vagon ve bant konveyör sistemlerinin seçimini ve planlamasının 
anlatıldığı dersleri de sayarsak Maden Mühendisliği eğitimi ile 
tünelciliğin ne kadar iç içe olduğunu söyleyebiliriz.

Röportajın yapıldığı bugün “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için 
neler söylemek istersiniz? 

Öncelikle 8 Mart münasebetiyle bütün kadınların Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Şu anda dünyada ve Türkiye’de 
pek çok konuda çok başarılı yönetici konumunda pek çok kadın 
çalışmaktadır. Mühendislik ve mimarlık mesleklerinin öteden 
beri çoğunlukla erkek mesleği olduğu konusunda önyargılar 
oluşmuştur. Bunun sonucu olarak da, işe alımlarda erkekler 
tercih edilmekte, bu da kadın mühendis ve mimarların işe 
girme şanslarını ciddi oranda düşürmektedir. Kadınlara karşı 
her türlü ayrımcılığın, sömürünün, adaletsizliğin ve şiddetin 
karşısındayım. Kadınların yaşamın her alanında çok daha 
fazla yer bulması gerektiğine bütün kalbimle inanıyorum. 
Projemizde oldukça yüksek oranda kadın mühendis ve mimar 
çalışmakta olup bu kadın çalışanlarımızın üçü üst düzey müdür 
seviyesindedir. Buradan da anlaşılacağı üzere projemizde 
ayrımcılık yapılmamakta başarılı olan kadın çalışanlarımız hak 
ettikleri kadar yükselebilmektedirler. Kadın çalışanların, işlerine 
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bağlılıkları, dikkatli ve disiplinli çalışmaları sorumluluk almaları 
nedeniyle tercih ettiğimizi söyleyebilirim.

Son olarak genç mühendis arkadaşlarımıza neler tavsiye 
edersiniz? 

Genç arkadaşlara birden fazla tavsiyem olacak. Öncelikle 
bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini isterim. Mesleki 
bilgisayar becerilerinin edinilmesini ve bir hobilerinin 
olmasını tavsiye edeiyorum. Bunlar ile donanmış mühendis 
arkadaşlarımızın bundan sonrası için öncelikle bir hedefleri 
olmalı. Örneğin beynelmilel bir mühendis olarak dünyanın 
herhangi bir yerinde Alman, İngiliz, Japon meslektaşı ile birlikte 
kıran kırana rekabetçi bir ortamda çalışmak gibi veya kendi 
işini kurmak gibi bu hedefleri daha çoğaltmak mümkün. Bu 

arkadaşlarımız bu hedeflerine ulaşmak için bir yol haritası 
çizerek, çalışma hayatlarını planlamalıdırlar.

Yüksek Mühendis Fevzi Akkaya’nın “Şantiye El Kitabı” adlı 
çalışmasında bahsettiği gibi iş ve can güvenliğini sağladıktan 
sonra hata yapmaktan korkma. Hatadan korkar, işlere aktif 
olarak girmez ve inisiyatifini kullanmaz isen hiçbir tecrübe 
edinemezsin. Nezaretçi gibi işleri uzaktan seyretmekle tecrübe 
sahibi olmak mümkün değildir. İşlerinde hata yapmamaya, 
yapmışsan aynı hatayı tekrarlamamaya çalış İşlediğin hataların 
sana sağladığı kıymetli tecrübeleri değerlendir ve istifade 
etmeye çalış. İnternet ortamında sınırsız bilgi var işinle ilgili bol 
bol araştırma yap. Gençken bilenlere sor. Kimse seni yadırgamaz. 
Yaşlandıkça, deneyim kazandıkça başkasına soramazsın. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünce 
2018’de 202 kilometre otoyol, 615 
kilometre bölünmüş yol, 630 kilometre 

tek platformlu yol yapılması planlanıyor. Bu 
yıl ayrıca 365 kilometre otoyolun da ihal 
süreci tamamlanarak yapımına başlanması 
hedefleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün bu yılki başlangıç 
ödeneği 11 milyar lira olarak belirlendi.

Bu yıl Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi 
kapsamında 50 kilometrelik Kemalpaşa 
Kavşağı-Saruhanlı Kavşağı kesimi ile 27 
kilometrelik Balıkesir Batı Kavşağı-Balıkesir 
Kuzey Kavşağı kesimi olmak üzere toplam 
77 kilometrelik kesim trafiğe açılacak. Söz 
konusu projenin tamamı, 2019’da hizmete 
girecek.

According to General Directorate of Highways, the construction of 202 km 
of highway, 615 km of dual carriage way, 630 km of one platform road will 
be completed within this year. Besides, tender works of 365 km of highway 
will be completed and construction works is going to start. 

91 Bridges and 23 Tunnels will Be  
CompleTed in 2018

2018 YILINDA 91 KÖPRÜ VE 23 TÜNEL TAMAMLANACAK

Kuzey Marmara Otoyolunun Kınalı-Odayeri 
ve Kurtköy-Akyazı kesiminde çalışmalar 
devam ediyor. Otoyolun, 125 kilometrelik 
kesiminin bu yıl, geriye kalan kısımların ise 
gelecek yıl tamamlanarak trafiğe açılması 
hedefleniyor. Genel Müdürlük, bu yılsonuna 
kadar 615 kilometre bölünmüş yol, 630 

kilometre tek platformlu yol yapacak. Bin 
475 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım 
(BSK) ile 750 kilometre yolda ise onarım ve 
yenileme yapacak olan Genel Müdürlük, 11 bin 
950 kilometrede sathi kaplama yapım-onarım 
gerçekleştirecek.

Bu yıl ayrıca 38 kilometre uzunluğunda 91 köprü 
ile 47 kilometrelik 23 tünel tamamlanacak.

Ankara-Samsun Otoyol Projesi kapsamındaki 
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Kırıkkale 
Çevreyolu kesiminin ihalesine bu yıl Yap-İşlet-
Devlet (YİD) modeliyle çıkılacak.

Mersin-Erdemli-Taşucu, Aydın-Denizli 
otoyollarının ihalelerinin de bu yıl yapılması 
hedefleniyor. 

Kaynak: www.sabah.com.tr
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Ç in Raylı Sistemler Mühendislik 
Ekipmanları Grubu (CREG) Shenzen’de 
gerçekleşecek olan Chunfeng tünel 

projesi için bir adet çamur basınçlı TBM 
siparişini almıştır. Makinanın çapı 15,78 m 
olup, Çin’de kullanılan en büyük çaplı çamur 
basınçlı TBM olacaktır.
Tünel projesi araçların 60 km/sa hızla geçtiği 
bir otoban görevi görecektir. Bir defada 
açılacak olan tünel çift katlı yapılacak ve dört 
adet şerit ve iki adet acil durum park şeridi 
içerecektir. İki yönlü trafik farklı katlardan 
yürütülecektir. 

Chunfeng projesi Shenzhen şehrinin trafiğini 
rahatlatmak amacıyla belediye tarafından 
yürütülen en önemli projelerden biridir. 5 
km’den fazla uzunluğa sahip olan tünelin 
yaklaşık 3,5 km’si TBM ile açılacaktır. 
Planlanan tünel güzergahı 9 nolu metro 
hattı, Jibu nehri ve birçok yüksek riskli binanın 
altından geçecektir. Yeryüzü oturmalarının 
kontrolü bu proje için oldukça zorlu bir nokta 
olacaktır. 

TBM’in 2018 yılında kazıya başlaması ve 
2020 yılında çalışmalarını tamamlaması 
beklenmektedir. 

CREG MEGa TBM LisTEsinE YEni ÜYELER EkLiYoR

TBM Özellikleri

 Kazı çapı: 15800 mm

 Maks çalışma basıncı: 8 Bar

 Toplam Güç: 6300 kW (350kW*18)

 Nominal tork: 51130 kN-m

 Maks. tork: 69027 kN-m

 Devir Sayısı: 0-2,25 rpm

 Baskı Kuvveti: 24630 t

 Maks. İlerleme hızı: 50 mm/min

Bu boyutta bir TBM ile başarılı bir çalışma 
gerçekleştirebilmek için 8 bar basınç altında 

güvenli bir kazı çalışması yürütebilmek ve 
su geçirmezliği sağlamak gerekmektedir. 
CREG sahip olduğu deneyim ve mühendisliğe 
dayanarak bu çalışmada başarılı olabileceğini 
düşünmektedir.  

Bir sene önce CREG Guangzhou’da 
gerçekleşecek olan 3,05 km uzunluğundaki 
Su’ai körfezi deniz altı tüneli için 15,03 m 
çapında bir çamur basınçlı TBM siparişi aldı. 
Bahsi geçen proje iki katlı tasarlanmış olup, 
her bir katta araç geçişi için üçer adet şerit 
bulunmaktadır. Üç bölüm olarak tasarlanan 
tünelde üst kısım egsoz gazının atılması, 
orta kısım araç geçişi ve alt kısım ise kablo 
kurulumu için ayrılmıştır.

Dev TBM Su’ai körfezinin altında yer alan 
değişken bir jeolojik yapıdan geçecektir. Kazı 
boyunca yer alan jeolojik birimler ise kilden 
çamurlu zemine, iri daneli kum yapısından 
ayrışmış grainte ve karmaşık ayna yapıları 
dahil değişik oluşumlar içermektedir. 

Tahmin edilen ayna basıncı değeri 6 bar 
değerindedir. Bu problem ile başa çıkabilmek 
için CREG keskilerin değişimini atmosfer 
basıncında değiştirebilen bir yöntem 
geliştirmiştir. Teleskopik ve her yöne gidebilen 
hareketine sahip yapısı ile disk keskilerin 
değişimi kolaylaştırılmış ve projenin 
verimliliğinin arttırılması amaçlanmıştır. 

Körfez tüneli projesi Shantou körfezinin içi 
kısmında Haiwan ile Queshi köprüleri arasında 
yer almaktadır. Proje Su’ai körfezine Shantou 
uluslararası konteynır terminali ve Longhu 
kanalının güneybatısından katılmaktadır. 
Tünel Shantou dalış merkezinin batısından 
karaya tekrar bağlanmaktadır.

TBM’in bu baharda kazıya başlanması 
beklenmekte ve 2019 yılının sonlarına doğru 
trafiğe açılması beklenmektedir. 

TBM Özellikleri

 Çalışma modu: Elektrik

 Kurulu Güç: 5600 kW

 Kazı çapı: Φ15030 mm

 Kalkan çapı: Φ14980/14950/14920mm

 Nominal Tork: 45450KN.m

 Maks. Tork: 59085 kN.m

 Koparma tork miktarı: 63630KN.m

 Dönüş hızı: 0-2.5 rpm

 Maks. Baskı kuvveti: 22220 t (350bar)

 Maks ilerleme miktarı: 50 mm/min 

China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd (CREG) has been 
recently awarded to supply a Slurry TBM for Chunfeng Tunnel Project, 
Shenzhen. The machine is 15.78 meters in diameter and will be the first 
Slurry TMB of such large diameter to excavate in China.

CREG Adds NEw MEMbERs to GlobAl MEGA 
tbM list
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Shell, Türkiye ve küresel madeni yağ pazarındaki liderliğini 11’inci 
yılına taşıdı. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pazarına 
ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol A.Ş, Türkiye’nin 

lider madeni yağ tedarikçisi unvanını korurken, uluslararası danışmanlık 
ve araştırma şirketi Kline & Company’nin açıkladığı madeni yağlar pazar 
analizi raporuna göre de Shell, 11 yıl peş peşe dünyanın ‘1 numaralı 
Madeni Yağ Tedarikçisi’ oldu.

Shell Madeni Yağlar, bu yıl 11’inci kez hem Türkiye hem küresel madeni 
yağ pazarında liderliğini korudu. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) 
Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol A.Ş. 
2017 yılında da Türkiye’nin lider madeni yağ tedarikçisi unvanını korudu. 
Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company’nin 
madeni yağlar pazar analizi raporuna göre Shell, 11 yıl peş peşe 
dünyanın ‘1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi’ oldu.

Shell is the leader of the global mineral oil 
market industry for 11 years. According to 
Petroleum Industry Association Shell and 
Turcas Petroleum is the leader at Turkey. Also, 
the analysis done by International Supervision 
Research Kline and Company stated that Shell 
is the global leader in mineral oil industry for 
11 years. 

Shell Mineral Oil haS been the 
Market leader fOr 11 YearS 

Shell Madeni Yağ Pazarı liderliğini  
11’inci Yılına Taşıdı

Shell Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, Türkiye 
ve küresel piyasada üst üste 11 yıldır pazar lideri olmanın gururunu 
yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Müşteri beklentilerini 
karşılamayı ve ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet anlayışımızı, 
en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz. Bu 
sayede pazar liderliğimizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de sürdürüyoruz. 2014’te tanıtımını yaptığımız patentli PurePlus 
Teknolojisi ile dünyada ilk defa doğal gazdan motor yağı ürettik. 
“Pureplus Teknolojisi” ile ürettiğimiz binek araçlara yönelik Shell 
Helix motor yağları, kullanıcılara yüksek performans ve koruma 
sağlamaya yardımcı olmaktadır. İnovasyon gücümüz sayesinde  pazar 
liderliğimizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. 
Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans alacakları ürünler 
sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmektir.”

Ar-Ge’ye Büyük Yatırım

 Shell & Turcas, başta otomotiv olmak üzere sanayi, inşaat, madencilik, 
nakliye ve genel imalat gibi kullanım alanlarında müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli madeni yağ ürünlerinin üretimini, 
satışını ve pazarlamasını da gerçekleştiriyor.

Shell, her yıl Ar-Ge çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım 
yapıyor. ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya’da madeni 
yağ konusunda uzmanlaşmış araştırma laboratuvarları bulunuyor. 
Bu laboratuvarlarda çalışan yaklaşık 200 bilim insanı ve madeni 
yağ mühendisi, her yıl milyonlarca kilometrelik saha denemeleri 
gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak madeni yağ, baz yağ 
ve gres alanlarında 150’den fazla patenti bulunuyor. Motor sporlarına 
yönelik inovasyon çalışmaları ve bu alanda BMW, Hyundai ve Ferrari 
gibi motor sporları takımlarıyla yürütülen işbirlikleri Shell’in, motor 
yağlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarında anahtar rol oynuyor. 
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11 ay süren tünelcilik faaliyetlerinin ve zorlu jeolojik şartların 
ardından 3,87 km uzunluğundaki Shenzhen 10 nolu metro hattı 
6,5 m çapında çift kalkanlı bir TBM kullanılarak kazı çalışmalarını 

tamamladı. 14 Ocak tarihinde gerçekleşen kazıyı tamamlayan TBM’in 
üreticisi CREG firması olup, bu metro projesinde kullanılan ilk çift 
kalkanlı TBM olma özelliğini taşımaktadır. 

10 nolu metro hattı 29,54 km uzunluğunda ve 24 istasyona sahiptir. 
5,36 km uzunluğundaki 1011-3 isimli etap CRTG-3 firmasına ihale 
edilmiştir. 

TBM tünelinin sahip olduğu örtü kalınlığı 16 ile 200 m arasında 
değişmektedir. Jeolojik koşullar çift kalkanlı TBM’in oldukça uygun 
bir seçim olduğu göstermektedir. Tünel Xiamen-Shenzhen demiryolu 
ile Dongjiang su tedariği projelerinin altından geçmektedir. Bunlara 
ek olarak, güzergah üzerinde 15 kırıklı çatlaklı bölge ve 2 adet fay 
hattı içeren alan da yer almaktadır. Tünelcilik faaliyetleri boyunca 
kazı işlemleri genel olarak SW granitinde (127 MPa dayanıma sahip) 
gerçekleşmiştir. Karşılan başlıca problemler ise su ve çamur girişi, 
tünel içerisindeki yüksek sıcaklık, sık gerçekleştirilen keski kontrolü, 

After 11 months of tunneling and overcoming 
geological challenges, bored excavation for the 
3.87km tunnel of Lot 1011-3, Shenzhen Metro Line 
10 using a Double Shield 6.5m TBM manufactured 
by CREG is complete. The breakthrough took place 
on 14 January and it is the first double shield 
TBM used for Shenzhen metro. Shenzhen Metro 
Line 10 is 29.54km long with 24 stations and the 
5.36km Lot 1011-3 which the machine served was 
awarded toCRTG-3.

CREG DoublE ShiElD TbM 
SuCCESS on FiRST AppliCATion in 
ShEnzhEn METRo

CREG ÇİFT KALKANLI TBM SHENZHEN METRO 
HATTINDAKİ İLK ÇALIŞMASINI BAŞARI İLE TAMAMLADI

uzun bir kazı çalışması ve zorlu havalandırma şartları olarak ortaya 
çıkmıştır. Zorlu jeolojik ve hidrojeolojik koşullar doğrultusunda makina 
vardiya, günlük ve aylık en iyi performans değerlerine sırasıyla 15 m, 
24 m ve 423 m olarak ulaşmıştır. 

TBM kazı işlemleri yüksek kalitede ve terminler dahilinde 
tamamlanmıştır. Bu başarının ardında CREG ve CRTG-3 firmalarının 
işbirliği ve verimli kazı yapabilen, aşınmaya karşı dayanımlı, anti-
blogging ve küçük kurp tasarımına sahip bir makina yer almaktadır. 
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NFM teknolojileri Enerji bölümünü Fransız REEL firmasına 
sattıktan sonra yeraltı inşaat çalışmalarına ağırlık 
verecektir. Nükleer, petrol ve doğal gaz sektörlerinde 

faaliyet gösterecek firmanın adı NFM sistem olacaktır.

Bu stratejik hareket ile NFM yeraltı inşaat marketine 
yoğunlaşabilecek ve TBM tasarımına konsantre olabilecektir. Bu 
sayede müşterilerin spesifik isteklerine konsantre olup, satış 
sonrası destek çalışmalarında yer alacaktır. 

Merkezi Fransa Lyon’da yer alan NFM teknolojileri 4 ile 15 m 
arasında değişen çap aralığı ile her türlü jeoloji için özel olarak 
üretilmiş TBM’leri tasarlayıp, üretimini yapmaktadır. NFM’nin 

French based NFM Technologies is to concentrate 
its efforts solely on the underground construction 
market with the sale of its Energy Business Unit 
to French oil and gas industry specialist REEL. 
Dedicated to the nuclear, oil and gas sectors, the 
Unit will operate under the name NFM Systems.

NFM to Focus oN core BusiNess 
uNdergrouNd 

NFM ANA İŞ ALANI OLAN YERALTI ÇALIŞMALARINA 
KONSANTRE OLACAK 

üretimi olan TBM’ler şu an Fransa’da Lyon-Torino hızlı tren ve 
Büyük Paris projesinde, Thames Tideway ve Londra yer altının 
kuzey hattı uzatmasında ve Singapur’daki metro projelerinde 
çalışmaktadır. 

NFM CEO’su Luc Devaux “Ana iş alanımıza yapacağımız odaklanma 
ve sahip olduğumuz deneyim ile Avrupa tünelcilik marketinde 
başarılı bir yer elde edeceğimize inanıyorum. 2018 yılı için 
oldukça umutluyuz” sözlerini dile getirdi. 
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S2IP isimli konsorsiyum, Systra ve üç 
farklı Avrupa menşeili mühendislik 
firmasını içermekte olup, TELT (Euralpin 

Lyon-Torino tüneli) projesindeki en büyük 
sözleşmelerden birini kazanmıştır. Lyon 
ve Torino arasında açılacak olan bu tünel 
Avrupa’nın en büyük demiryolu projelerinden 
biri olma özelliğini taşımaktadır.

S2IP konsorsiyumu projenin ikinci aşamasının 
Fransız Alplerinde yer alan Saint-Martin-La-
Porte ve La Praz bölgelerinde konumlandırılan 
erişim tünellerinin proje işlerinden sorumlu 

The S2IP consortium, comprising Systra and three other European 
engineering firms, has won a major contract with TELT (Tunnel Euralpin 
Lyon-Turin), the Franco-Italian company delivering the new rail tunnel 
link between Lyon and Turin. TELT is one of the largest rail projects in 
Europe. The S2IP consortium will be responsible for project managing 
two single-track parallel tunnels, which are 22.1km in length.

Lot 2 of Lyon-turin raiL tunneL Link 

LYON-TORİNO RAYLI SİSTEM TÜNELİ HAT 2 

uzunluğunda olacak olan Lyon-Torino 
arasındaki tünel Saint-Jean-de-Maurienne 
ve Suse uluslararası istasyonlarını birbirine 
bağlayacaktır. Proje, Fransa ve İtalya ile 
Avrupa’daki ulaşımı oldukça rahatlatacaktır. 
Lyon ve Torino arasındaki yaklaşık 4 saat süren 
seyahat süresini 2 saatin altına indirecektir. 
Yılda 4,5 milyon bireyin kullanması beklenen 
bu tünelin en büyük avantajı ise hava veya 
karayolu ile seyahat edecek kişilerinde tren 
hattını kullanacak olmasıdır. 

Systra TELT Projesi’nde 2002 Yılından Beri 
Aktif

Systra, TELT projesine 2002 yılından beri 
dahildir. Yıllar süresince Systra ve Systra 
Sotecni birlikte birçok çalışmaya ve Maddalena 
keşif tüneli projesine imza atmıştır. 

Systra bu proje dahilinde üç büyük sözleşmeye 
daha imza atmıştır. Bunlar sırasıyla, trafik 
ve sosyo-ekonomik çalışmaların yönetimi, 
Systra Foncier tarafından yürütülecek olan 
Fransa’daki kamulaştırma işlemleri, avan ve 
nihai projelerdir. 

olacaktır. Tünel çalışmalarının yüzde 80’i 
Fransa sınırlarında yer almaktadır. S2IP 
konsorsiyumu 22,1 km uzunluğundaki iki 
adet tek tüp tünelin proje işlerinden sorumlu 
olacaktır. Konsorsiyum Setec, Systra, Italferr 
ve Pini Swiss Mühendislik firmalarından 
oluşmaktadır. Systra firmasının italya şubesi 
olan SYSTRA SOTECNI’de ayrıca projede 
görev alacaktır. 

Alplerin Ulaşım Sorununu Çözecek Olan Bir 
Proje 

2030 yılında tamamlandığında 57,5 km 
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F ransız CBE firması oval şeklindeki çift amaçlı tüneller için 
prekast betonarme segment üretiminin kalıp tasarımlarını 
yapmaktadır. Üretimi yapılan bu parçalar genellikle beton 

paneller olduğundan dolayı idare etmesi zor ve otomasyon için 
çok uygun değillerdir. CBE segment alternatifi ile prekast beton 
üretimi aşaması standartlaştırılmaktadır. 

Chengdu finans ve yerel işler ekibi tarafından Çin Sichuan 
şehrinde gerçekleşen No23 raylı sistemler inşaat şirketinin 
çalışmasını yürüttüğü tünel için segment kalıpları tasarımı 
CBE’nin Fransa Saint-Avertin tasarım ofisinde gerçekleştirilmiştir. 
Karusel tasarımı oldukça standart olan bu çalışmada kalıplar 
oval şeklinde olup, tünelde iki amaca hizmet edecek şekilde 
tasarlanmıştır. Tünellerin birinde kanalizasyon akışı ve kabloların 
kurulumu yer alırken diğerinde ise su geçişi ve elektrik kabloları 
konumlandırılacaktır. 

CBE of France has designed moulds to produce 
precast concrete segments to line oval shaped dual-
use tunnels. These utility conduits are usually built 
of concrete panels that are difficult to manipulate 
and unsuitable for automated production. The CBE 
segmental alternative allows for standardization of 
the precast concrete production.

Precast segmental lining for 
Dual-use conDuits 

ÇİFT AMAÇLI KULLANIM İÇİN PREKAST 
SEGMENT KAPLAMALARI 

Chengdu’da kullanılan bu prekast segment yapısının dünyada 
bir ilk olduğu tahmin edilmektedir. 7,83 m genişliğinde ve 3,8 m 
yüksekliğinde olan tünelin kaplama çalışmaları beş adet segment 
parçasından oluşmakta ve 6,27 ile 2,7 m arasında değişen bir 
genişliğe, 0,3 m kalınlığa ve conta yapısına sahiptir. Alternatif bir 
çalışmaya sahip olmanın avantajları ise, zamandan kazanç, prekast 
elemanların kolayca kontrolü ve tünelin elastikiyetinin artmasıdır. 
Bu çalışmanın başarılı olması ile beklenen sonuç ise benzer 
çalışmalara sahip şehirlerdeki ilgililerin konuya ilgi duyacağıdır. 

Çelik kalıpların mühendislik işlerinin yanı sıra, CBE Fransa’da 
L’Ile Bouchard ve Çin Yangling’de yer alan üretim tesislerinde 
betonarme segmentleri ve bakım ekipmanlarını üretmektedir. Aynı 
grup altında olan ACIMEX firması beton, çelik ve PVC parçaları 
için vakum ekipmanları tasarım ve üretimini gerçekleştirmektedir. 
Vakum teknolojisi veya hidrolik kelepçe ile 30 tona kadar olan 
ağırlıkları tamamen güvenli bir şekilde kaldırabilmektedir. 
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Dünyanın en büyük 50 makine 
üreticisi arasında yer alan ve 84 
ülkeye ihracat yapan Hidromek, 

sektöre yön veren ürünlerini, Güney 
Afrika’nın Johannesburg kentinde 
düzenlenen Bauma Conexpo Afrika 
Fuarı’nda sergileyecek. Hidromek, 
13-16 Mart 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşecek fuarla Güney Afrika 
pazarındaki kullanıcıları ile buluşmaya 

Hidromek, one of the world’s biggest fifty machine manufacturer, 
exports their products to the 84 countries, will join to the 
Bauma Conexpo Africa Fair at 13-16 March 2018. Within this fair 
Hidromek aims to meet with their African users. 

Hidromek exHibits tHeir Products at 
soutH africa 

Hidromek ÜrÜnlerini GÜney AfrikA’dA 
SerGileyecek
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hazırlanıyor. İş makinaları sektöründeki 40 yıllık tecrübesini 
know how ile birleştiren ve ürün tasarımdaki gücünü aldığı 
uluslararası ödüller ile kanıtlayan Hidromek, özellikle inşaat 
ve madencilik sektörlerinin Afrika pazarındaki buluşma noktası 
Bauma Conexpo Afrika Fuarı’nda kazıcı yükleyici, paletli 
ekskavatör ve motor greyder gruplarından oluşan ürünlerini 
sektörün önde gelen aktörlerinin dikkatine sunacak. 

Son olarak 2015 yılında düzenlenen Bauma Conexpo Afrika 
Fuarı sektörün önde gelen fuarları arasında yer alıyor. Çok 
sayıda önemli iş bağlantılarının gerçekleştiği 2015 yılındaki 

fuara, 75 ülkeden 616 firma katılmış ve 14 binin üzerinde 
ziyaretçi fuarı gezmişti.

Kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, motor greyder ve lastik 
tekerlekli yükleyici ürün gruplarında üretim yapan ve kazıcı 
yükleyici ve hidrolik ekskavatör sınıflarında Türkiye pazarının 
lideri konumunda bulunan Hidromek, Bauma Conexpo Afrika 
Fuarı’nda aşağıdaki ürünlerini sergileyecek.

HMK 62 SS

Kompakt boyutları, kendi ekseni etrafında tek noktada 360 
derece dönebilme yeteneği, yükleme kolaylığı ve farklı 
ataşmanlarla kullanılabilme özelliği ile çok yönlü kullanım 
sağlayan HMK 62 SS, özellikle şehir içi ve tarım uygulamalarında 
farkını ortaya koyuyor.

HMK 102B Alpha

En zorlu çalışma koşullarında bile yüksek üretkenlik ve 
konfordan ödün vermeyen 102B Alpha, dayanıklılığı ve 
sağladığı düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Engebeli 
arazilerde maksimum düzeyde verim alınan 102B Alpha aynı 
zamanda uzun çalışma koşullarında bile operatörüne konforlu 
bir ortam sağlıyor.

HMK 220 LC ve HMK 370 LC HD

Ağır saha şartlarında maksimum performans ve uzun ömür 
gözetilerek üretilen tasarım ödüllü “Gen Serisi” ekskavatörler, 
güçlü konstrüksiyonu ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. 
Sınıfında ilk kez sunulan “Opera kontrol sistemi” (Hidromek 
operatör ara yüzü) ile operatörün kendisini ofisindeki gibi 
konforlu ve rahat hissetmesi ve makineyi kolaylıkla kullanması 
sağlanıyor.

HMK MG 431

HMK MG 431 motor greyder yüksek performanslı bıçağıyla; 
tesviyeden kazımaya, şev kesmeden hendek açmaya kadar 
birçok işte mükemmel performans sağlıyor. 
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Avustralya’lı Bothar Grubun sahip 
olduğu Coleman mikrotünelcilik 
firması Gana’da yürütülen iki adet 

enerji santrali su soğutma hattı kazısını 
Herrenknecht altyapı makinaları ile 
tamamladı. Bu çalışma ile yerel halk ve 
sanayiye elektrik temini yapacak olan yeni 
enerji santrali Batı Afrika Atlantik Okyanusu 
kıyısında artık daha güçlü temeller üzerinde 
çalışacaktır. 

2700 GWh yıllık kapasiteye sahip Kpone 
Bağımsız Enerji Santrali (KIPP) 1 milyon 

In late July 2017, Coleman Microtunnelling, a subsidiary of Bothar 
Group Australia, successfully completed tunnelling for two power plant 
cooling water lines in Ghana with a Herrenknecht utility tunnelling 
machine. The new oil-gas power plant puts the supply of electricity for 
people and business for the country on the West African Atlantic coast 
on a more solid foundation.

HerrenknecHt Borer SecureS Power SuPPly in 
weSt AfricA

HERRENKNECHT BATI AFRİKA’DA ENERJİ 
TEMİNİ İÇİN KAZI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI 
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haneye elektrik sağlayabilme özelliğine 
sahiptir. Gana’nın başkenti Akra’nın 
merkezinden 25 km uzaklıkta yer alan enerji 
santrali Atlantik Okyanusundan aldığı su ile 
soğutma işlemlerini yürütecektir. 

Deniz suyu giriş çıkışını sağlayacak tünellerin 
yapımı işini (iç çap 2 m) yürüten Coleman 
mikrotünelcilik firması bu proje için bir adet 
AVND2000AB altyapı tünel açma makinası 
sipariş etmiştir. Herrenknecht tünel açma 
makinasının tasarımını tahlisiye modülü 
ile birlikte özel olarak yürütmüştür. Deniz 

deşarjı tünelinde kazı yapılırken borular kıyı 
şeridinden açık denize itilmiştir. Bu noktada 
makinanın bakım işlemleri su altında 
yürütülmüştür. Tahlisiye modülü tüneli su 
basmasını engellemek için kurulmuştur. 
Ek olarak, yüksek su basıncı altında 
keskilerin değişim işlemi için Herrenknecht 
makinaya (2,5 m dış çap) hiberbarik çember 
kurulumunu da eklemiştir. 

Kıyı bölgesinde açılan iki adet şaft ile 
tünelcilik ekibinin başlangıç noktası 
belirlenmiş ve Mayıs ile Temmuz 2017 
ayları arasında sürdürülen 4 adet boru 
itme istasyonun başlangıç noktası olmuştur. 
Toplamda 2530 m kazı işlemi yürütülmüştür. 
İlk olarak yüklenici firma enerji santralinde 
konumlandırılan şaftlardan tünellerin 
kazı işlemlerini gerçekleştirmiştir. 545 ve 
520 m uzunluğundaki bu tüneller deniz 
deşarjı ile enerji santralinin bağlantısını 
sağlamaktadır. Ardından, denizin altındaki 
zorlu kazı çalışmaları başlamıştır. İlk olarak 
1085 m uzunluğundaki deniz girişi tünelinin 
kazısı yürütülmüştür. Bunun ardından TBM 
arazi ekibi tarafından 17 m derinlikte revize 
edilmiş ve makina 380 m uzunluğundaki 
tünelin kazısını suyun geri dönüşünü 
sağlayacak tünel için deniz yönünde kazı 
çalışmalarına devam etmiştir. 

Coleman Mikrotünelcilik Proje Müdürü 
Brent Jones Herrenknecht’in Schwanau’dan 
ve bölge sorumsundan yaptığı destek 
karşısında oldukça etkilendiğini belirterek: 

“Bu ileri seviye desteği almasaydık, başarılı 

olamazdık. Noel tatili boyunca yedek parçalar 

terminlere uygun şekilde geldi” sözlerini 

dile getirdi. Herrenknecht Altyapı Tünelciliği 

Orta Doğu Satış Sorumlusu Swen Weiner 

“Kpone’de gerçekleşen başarılı performans 

bizim için bölgede çok iyi bir başlangıç oldu. 

Bothar Grubun Gana’da yürüteceği bir başka 

proje için siparişi hiç gecikmeden gelmiştir” 

sözlerini dile getirdi. 

Makina Verisi M-2041M

 Makina Türü: AVND2000AB

 Kazı Çapı: 2500 mm

 Maks. tork: 780 kNm

Proje Verisi 

 Tünel Uzunluğu: 2530 m (545 m + 520 

m sahil şeridinde, 380 m + 1,085 m iç 

kısımda)

 Kaplama Yöntemi: boru itme

 Uygulama: giriş çıkış yapan soğutma sulu 

 Jeoloji: ayrışmış gnays 

 Yüklenici: Bothar Grup Avustralya’ya bağlı 

Coleman Mikrotünelcilik

 İşveren: Cenpower 
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TÜNELCİLİKTE İKSA TASARIMINA YÖNELİK 
EUROCODE ESASINA DAYANAN STRATEJİLER

O. KOç

IGT GeOTechnIK und Tunnelbau ZT Gmbh, 
SalZburG, auSTrIa

StrategieS for DeSign of Support MeaSureS in 
tunneling on BaSiS of eurocoDe

ÖZeT
Tünellerin taşıma kapasitelerini hesaplarken tasarımcının 
kullanacağı çeşitli alternatifler mevcuttur.

Bu çalışmada taşıma kapasitelerini hesaplamakta 
kullanılabilecek Eurocode prensiplerine dayanan iki 
farklı tasarım stratejisi önerilmektedir. İlk strateji (implicit 
design) iksa elemanlarının mukavemet değerleri malzeme 
ve yük katsayıları ile düşürülerek yapılmaktadır. Non-
linear analizle elde edilecek statik denge (equilibrium) 
taşıma kapasitesinin sağlandığını gösterecektir. İkinci 
strateji, kesit tesirlerinin (yüklerin tesirleri) betonun 
karakteristik ortalama mukavemet değerleri ile hesap 
edilerek yapılmaktadır. Yük katsayıları ile arttırılmış kesit 
tesirleri malzeme katsayısı ile düşürülmüş mukavemet 
değerleri ile mukayese edilerek taşıma kapasitesi kontrol 
edilmektedir.

abSTracT
a designer has an option to choose between various 
strategies in performing ulS check in tunneling.

in this paper two strategies to undertake the ulS check 
on the basis of the eurocode will be introduced. first 
strategy is the implicit design in which the resistance of 
the support members is reduced with the corresponding 
material (resistance) and load (action) factors. obtaining 
a structural equilibrium of the model implies that the 
ulS-check is fulfilled. Second strategy is to calculate 
the sectional forces (effects of actions) based on the 
characteristical mean strength values and then designing 
the cross section by comparing the factorized effects of 
actions with the reduced material strength of the support 
members (steel and concrete).

1 INTRODUCTION

It is not clearly stated in the Eurocode how the tunnels should 

be designed. Since the Eurocode as a whole package is a 

merely an attempt to combine different philosophies and 

design methodologies used across the Europe, there are more 

than one way, especially in geotechnical engineering, to satisfy 

the limit states.

The scope of this paper is to introduce two different design 

strategies compatible and conform to the Eurocode 2 (EC2) and 

EC7. Only ultimate limit state will be considered in this paper.

2 ULTIMATE LIMIT STATE

In EN 1997-1, the ultimate limit state in general is divided into 5 

different limit states, namely:

 loss of equilibrium of the structure or the ground (EQU)

 internal failure or excessive deformation of the structure or 

structural elements (STR)

 failure or excessive deformation of the ground, in which the 

strength of soil or rock is significant in providing resistance 

(GEO)

 loss of equilibrium of the structure or the ground due to uplift 
by water pressure (buoyancy) or other vertical actions (UPL)

 hydraulic heave, internal erosion and piping (HYD)

Of the above stated limit states, EC7 asserts, the limit state 
GEO is often critical to the dimensioning of the structural 
elements involved in geotechnical problems. Which is why in 
the following, the limit states GEO and STR will be addressed.

“EQU does not generally govern design of deep tunnels due to 
the tunnel geometry and low sensitivity to the ground surface 
load. UPL is more problematic for shallow tunnels where little 
ground cover is provided to counter balance the uplift force at 
the invert. HYD is more relevant to piled cut and cover tunnel 
box, in the temporary case, before the base is fully integrated 
into the tunnel lining system. STR is pertinent to all structural 
members.” (Simpson, 2010)

Instead of introducing a global (single) safety factor, EC7 
defines sets of partial factors. Design with Eurocode leads to 
a kind of load resistance factor design (LRFD, as in structural 
steel design), where the main idea is the comparison of the 
factored loads (actions) with the reduced resistances.

On the side of the actions, the partial factors are applied 
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either to the actions themselves, designated as F (if they are 
quantifiable) or to their effects, E (e.g. internal forces, moments 
or stresses). On the other hand, the resistances (R) and/or 
ground properties (X) reduced with the partial factors, to see 
whether the following inequality will be satisfied:

Table 1. Partial factors for actions acc. to EC7 (Schweiger, et al. 2010)

Table 2. Partial factors for soil parameters acc. to EC7

Table 3. Partial resistance factors for spread foundations acc. to EC7

Where, d denotes design, k the characteristical values and M 

states the material partial factor.

No safety factor or degree of utilization is defined in EC7 

(Walter, 2010). 

2.1 Design Approaches

“Eurocode 7 allows for three different design approaches DA1 

to DA3 which differ in the application of the partial factors of 

safety on actions, soil properties and resistances” (Schweiger, 

et al. 2010). The sets of partial factors are given in table 1, 2 

and 3. The nature of design in tunneling requires taking into 

account following issues:

 It cannot be readily known whether the ground behavior is 

action or resistance

 Ground behavior acting whether as action or resistance can 

change during the different states of the construction

In order to consider above stated effect a feature of DA2 is 
exploited, where it is possible to apply the partial factors either 
on actions or their effects. The latter option, commonly referred 
to as DA2*, can be used in numerical methods (Schweiger, et 
al. 2010). 

In the above tables cu denotes undrained shear strength, qu 
unconfined strength. It should be noted that DA1 is divided 
into two sub categories where EC7 states that both categories 
should be checked if it is not obvious that one of the two 
governs the design.

In Germany and Austria, design approach DA2* is used for most 
of the geotechnical verifications. Since the design approaches 
DA2 and/or DA2* are not always suitable for the verification of 
safety against sliding and slope failure, for these verifications 
DA3 is intended in Germany and Austria (Walter, 2010).

The tunnel design in Austria is regulated in the guideline RVS 
09.01.42 (design of tunnel structures beneath build-up areas, 
version 2013). This guideline foresees the usage of DA2* in 
designing tunnel structures, which means, partial factors are 
applied to the sectional quantities (i.e. moments, hoop forces 
etc.) and the material resistances of the support members, but 
not to the ground properties (Walter, 2010).

3 DESIGN STRATEGIES

3.1 Strategy 1: Implicit Design

To demonstrate the real soil structure interaction as closely as 
possible the finite element method (FEM), in which both the 
soil and the support simulated in one model, is widely used in 
geotechnical engineering. With the help of FEM the structural 
forces can be directly derived from the analysis software to be 
used in the design of the tunnel lining (Simpson, 2010).

The aim of this strategy is to perform the design and the 
calculations (analysis) together, which means that at the end 
of the calculation, if a possible structural equilibrium can be 
found by the analysis software (convergence with a reasonable 
tolerance), it can be assumed that the design of the calculation 
model with the predefined support dimensions is also evident.

“The provisions of the construction materials standards can 
be “implicitly” fulfilled as part of the mathematical model. 
Cracking of the concrete, yielding of the reinforcement and 
failure of anchors, as examples, are considered by the software 
automatically.” (Walter, 2010)

3.1.1 Procedure

In this design strategy the soil parameters are considered in 
the analysis software with their characteristical values (DA2*). 
Furthermore, the usage of a non-linear constitutive law to limit 
the compression (and tension) strength of concrete and the 
yield strength of the reinforcing steel is a prerequisite for this 
strategy (Figure 1 and 2). The equation (2) is modified into:

In equation (3) the support resistances are divided with both the 
partial factors of material and actions, enabling the comparison 
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of the defined characteristical ground loads acting on the 
support member (i.e. shotcrete lining) with the reduced strength 
parameters of the resistance (i.e. compressive strength of 
concrete, yield limit of reinforcement etc.).

3.1.1.1 Definition of the Resistances in the Software

The compressive stress-strain relation of the concrete for the 
design of the cross-section is defined in EC2 as follows:

Figure 1. Char. and design compression strength of concrete

Figure 2. Char. and design tension strength of concrete

of the reinforcement, which can be defined using a bilinear 
stress-strain relation, is also reduced with the above factors to 
limit the stresses. Other strength resistances i.e. anchorage, if 
available, can also be reduced. Note: α_cc and α_ct coefficients 
are assumed to be 1 as recommended in EN 1992-1.

3.1.2 Strengths and drawbacks

The stresses are limited with the constitutive laws and the 
application of the partial factors to the characteristically 
strengths allows reserves to be built in (Walter, 2009). The 
reaction of the model to the overloading is shown by yielding 
of the material, in which the deformations increase, but the 
stresses stay always under control. The reserves are exploited 
via stress redistribution. If the load redistribution capacities are 
fully consumed, then the structure fails, which can be noticed in 
the mathematical model either by calculation stop (divergence) 
or by progressive increase of deformation (Walter, 2009).

One of the biggest drawbacks of this strategy is that the 
strength reduction of the support system will also lead to 
the reduction of the internal forces acquired by the support 
members, which in turn would not reflect the actual behavior of 
the support against the acting forces (Schikora et al., 2013).

3.2 Strategy 2

This strategy is first proposed by Quast, 2000 for the design 
of slender columns and commonly referred to as “double 
bookkeeping”. Here, the main idea is to check the deformations 
and the structural equilibrium of the system by using mean 
strength resistances while on a separate calculation the 
ultimate limit state is controlled by comparing the internal 
forces with the reduced 5%-fractile strengths.

3.2.1 Procedure

The soil parameters are considered in the analysis as prescribed 
by DA2* with their characteristically values. The determination 
of the sectional quantities i.e. M, N, V is carried out using 
a non-linear material model of the support members with 
their un-factored mean strength resistances(f_cm,f_ctm). These 
sectional quantities (effects of actions) are factored by the load 
partial factor γ_E and compared (i.e. by using an interaction 
diagram) with the reduced strength resistances (f_ck/γ_M) to 
satisfy the equation (2).

3.2.1.1 Definition of the Resistances in the Software

EN 1992-1, (P) 3.1.5 provides the following stress-strain relation 
for the calculation of the sectional quantities using non-linear 
analysis:

The stress–strain relationship of the concrete is presented in 
Figure 13 using parabola rectangle form defined in EC2. The 
continuous line shows the characteristical relationship, while 
the dashed line denotes the design value taken into account 
in the analysis software. The characteristical compression 
strength is reduced by γ_M*γ_E=1.35*1.50=2.025 giving approx. 
0.49 times the original char. value.

The tension-strain relationship can be defined in the software to 
take into account the tension stiffening effect as described by 
Bergan and Holand, 1979. Similarly, the characteristical tension 
strength is divided by the load and resistance partial factors 
reducing the original value again by 2.025. The yield stress 
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Figure 3. Stress-strain relation of the concrete for structural analysis (C20/25)

ε_
c1
 is the strain at peak stress according to table 3.1 of EN 

1992-1.

The tension strength of concrete is defined in a similar way as 

in strategy 1 (Bergan, 1979) but this time using mean tension 

strength of concrete f_ctm without any reduction.

The yield limit of the reinforcement is also used in this 

strategy in its characteristical value f
yk.

3.2.2 Strengths and drawbacks

This design strategy allows the designer to fully anticipate the 

real behavior of the support system. The real deformations 

are calculated by the mean strength resistances without any 

increase of reduction of the parameters. The internal forces 

are gathered from the analysis using non-linear stress-strain 

relation as defined in the EN 1992-1.

Due to the higher strength resistances used in the analysis, 

there exists always a possibility that the load bearing capacity 

of the tunnel is not fully exploited in the calculation.

Another apparent drawback of this strategy is the separate 

work load which needs to be fulfilled for the design, where in 

strategy 1, it is automatically given by the analysis itself.

4 CONCLUSION – SUMMARY

Two commonly used design strategies are introduced in this 

paper. The first one gives a direct design of the tunnel by 

defining the reduced strengths of the support elements. No 

separate calculation is needed to satisfy the ultimate limit 

state, the check itself is executed implicitly in the software.

The latter offers the real deformation behavior of the tunnel 

support and the check of the ultimate limit state is carried 

out explicitly by increasing the sectional quantities and by 

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

TÜNELCİLİK DERNEĞİ’NDEN 
ÖDÜL VE DESTEK TEŞVİKLERİ

AWARDS FROM TURKISH TUNNELING SOCIETY

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

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

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

2018 yılı için bu rakam 420 € 
olarak belirlenmiştir. 

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

Son beş yıldır sektörden gelen istekle, tünelcilik işinin tüm oyuncularını 
kapsayacak; özelikle, yapımcıları, işverenleri, tedarikçileri, akademisyenleri 
birçatı altında bir araya getirecek bir oluşum olan Tünelcilik Derneği 
sektörün teşviği ile 2012 yılının ağustos ayında kurulmuştu. Derneğe kişisel 
ve kurumsal üye sayısı beklentilerin üzerinde her geçen gün artarak Eylül 
2017'de bireysel üye sayısı 747 ve kurumsal üye sayısı 56 olmuştur. Tünelcilik 
sektöründen önemli isimleringörev aldığı Tünelcilik Derneği sektördeki 
dayanışma, bilgi akışı ve sektörün sağlam temellere oturtulabilmesi için 
çalışmalarına devam ediyor.

Tünelcilik Derneği Yönetim Kurulu’nın aldığı kararda her yıl “Tünelcilik” 
alanında yapılmış olan bir uzmanlık tezinin (Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi ve 
Bitirme Ödevi) Dernek tarafından ödüllendirilmesi, başvurular arasından seçilen 
uzmanlık bilimsel tezine ödülü ve beratının 2017 yılı içinde IV. Tünelcilik Kısa 
Kursu’nda verilmesi ve ödül miktarının Doktora Tezi 2000 TL, Yüksek Lisans 
Tezi 1500 TL ve Lisans Bitirme Ödevi 1000 TL olması düşünülmüştür. Ödüllere 
başvuru için son tarih 30 Haziran 2018.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Ödül için başvuran kişi Tünelcilik Derneği üyesi olmalıdır.
3.  Uzmanlık tezi çalışması Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılmış 
olmalıdır.
4.  Uzmanlık tezi deneysel ve arazide yapılmış olabilir.
5.  Uzmanlık tezi  2017-2018 yılları içerisinde basılmış olmalıdır.
6.  Başvuru mektubu ile birlikte tezin elektronik versiyonu,  
 Tünelcilik Derneği e-posta adresine gönderilir ya da elden teslim edilir.
7.  Ödül başvuran kişiye verilir.

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

2. Hanifi Çopur  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3. Mücahit Namlı  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

4. Cemal Balcı  
Dernek Saymanı

5. Fevzi Aksu  
Dernek Sekreteri

6. Doğan Talu  
Yönetim Kurulu Üyesi

7. Öner Yılmaz  
Yönetim Kurulu Üyesi

8. Erdinç Demir  
Yönetim Kurulu Üyesi

9. Utku Gümüş  
Yönetim Kurulu Üyesi

10. Ali Yüksel  
Yönetim Kurulu Üyesi

11. Özgür Savaş Özüdoğru  

Yönetim Kurulu Üyesi

12. Muammer Çınar  

Yönetim Kurulu Üyesi

13. Birol Akpınar  

Yönetim Kurulu Üyesi

1. Erhan Ünlü  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

2. Burak Sönmez  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

3. İsmail Mehmet Yerlikaya  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

4. Hikmet Anıl Yazıcı  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

5. Ayhan Koçbay  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

6. Can Polat  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

7. Uğur Ateş  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

8. Melih Algan  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

9. Altay Ertin  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

10. Yıldırım Tan Özaydın  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

11. Murat Hızel  
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1. Melike Yıldırım  
Denetim Kurulu Başkanı

2. Kerim Küçük  
Denetim Kurulu Üyesi

3. Mehmet Atar  
Denetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1.  Meriç Yetiş 
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

2. Hasan Ali Mahrebel 
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

3. Emre Avunduk  
Denetim Kurulu Yedek Üyesi

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ
CORPORATE MEMBERS OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

18. YAPI MERKEZİ

 İnş. San. A.Ş.

 www.ym.com.tr

19. TÜNELMAK 

 İş Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 www.tunelmak.com.tr

24. E-BERK

 Makine Metalurji İnş. Ltd.Şti.

 www.e-berk.com

25. BEKAERT

 İzmit Çelik Kord San ve Tic. A.Ş. 

 www.bekaert.com

58. SONER 

 Temel Mühendislik

 www.sonertm.com

59. GÜLERMAK 

 Ağır San. İnş. Taah. A.Ş. 

 www.gulermak.com.tr

97. İKSA

 İnşaat Katkı San. ve. Tic. Ltd.Şti. 

 www.iksa.com.tr

101. TEKNİK YAPI

 Laboratuvarı Ltd.Şti. 

 www.teknikyapilab.com

 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

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

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

484. İNARMA

 İnşaat Taah. Tur. Teks. Gıda Hayv. Tic. Ve Sa. Ltd.Şti.

 www.inarmainsaat.com

485. ELEKTROTEKNİK

 Klima San. Ve Tic. A.Ş.

 www.elektroteknik.com.tr

497. AIRONN

 Havalandırma ve Klima Sistemleri San. Dış Tic. Ltd. Şti.

 www.aironn.com.tr

503. DRACO 

 Yapı Kimyasalları Ltd. Şti

 www.draco.com.tr
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ KURUMSAL ÜYELERİMİZ
CORPORATE MEMBERS OF TURKISH TUNNELLING SOCIETY

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

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

854 POLİSAN KİMYA   
 www.polisan.com.tr 

868 SWS GLOBAL MÜHENDİSLİK PROJE TAAH. SAN VE TİC. A.Ş.  
 www.swsglobal.com

869 ÜNSAM YAPI İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ.  
 www.unsamyapi.com

870 EUCLID EGE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
 www.euclidchemical.com
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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ   INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

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

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

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

4. Mücahit NAMLI
 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 Yönetim Kurulu Üyesi 
 Başkan Yardımcısı

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

6. Fevzi AKSU
 İksa Yapı Kimyasalları
 Yönetim Kurulu Üyesi

7. Yunus Bakırdal
 Konyaaltı İnşaat

9. Ali Yüksel
 Yapı Merkezi
 Yönetim Kurulu Üyesi

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

11. Hikmet Anıl Yazıcı
 Aga Enerji A.Ş.

12. Utku Gümüş
 Aga Enerji A.Ş.

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

14. Murat Karaçay
 E-Berk

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

20. Deniz Tumaç
 İstanbul Teknik Üniversitesi
 Denetim Kurulu Üyesi

21. Emre Avunduk
 İstanbul Teknik Üniversitesi

22. Mustafa Ömür Sür
 Yertaş

26. Özgür Savaş Özüdoğru
 E-Berk

27. Harun Otacı
 E-Berk

28. Utku Gürtekin
 E-Berk

29. Oktay Ekinci
 Devlet Su İşleri

30. Deniz Aydın
 Dicle Üniversitesi

31. İbrahim Yaroğlu
 Devlet Su İşleri

32. Cemil Demirer
 Devlet Su İşleri

34. Emin Doğan
 Devlet Su İşleri

35. Nur Korkmaz
 Devlet Su İşleri

36. Türker Köymen
 Bekaert

37. İsmail Mehmet Yerlikaya
 Bekaert

38. Mustafa Uyar
 Bekaert

39. Nazim Kahraman
 Devlet Su İşleri

40. Ali Akgümüş
 Devlet Su İşleri

41. Mehmet Akgün
 Devlet Su İşleri

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

43. Yücel Erdem
 Erer Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

44. Öner Yılmaz
 Soner Temel Mühendislik İnş. 
 Tic.A.Ş.

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

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

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

48. Oktay Çakmak
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

50. Hasan Gerçek
 Bülent Ecevit Üniversitesi

51. Nuri Ali Akçın
 Bülent Ecevit Üniversitesi

52. Hakan Tunçdemir
 İstanbul Teknik Üniversitesi

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

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

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

56. Cevdet Kurt
 Özgün Şirketler Grubu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69. Muhammed Yılmaz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

70. Zeynep Eroğlu
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

71. Sinan Polat
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

73. Mustafa Karakuş
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

74. Levent Tüysüz
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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

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
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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

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.

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.
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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.
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.
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341. Aytuna Sayın
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü

342. Hakan Çınar

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

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

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

346. Murat Uzun
 Bozkuşlar İnşaat

347. Ceyhun Candaş Erbaş
 Bozkuşlar İnşaat

348. Tuncer Akıncıoğlu
 Çelikler Holding / YSE Yapı

349. Metin Yavuz
 Kuzey İnşaat A.Ş.

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

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

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

353. Evren Balak
 Bayburt Grup A.Ş.

354. Cemalettin Şahin
 Bayburt Grup A.Ş.

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

356. M. Bülent Arıkan
 Zorgün İnşaat

357. Savaşhan Genç
 Zorgün İnşaat

358. Nevzat Umut Çelik
 Özgün Şirketler Grubu

359. Güven Denek 
 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

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.

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

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

455. Yusuf Tatar
 GCF-Peker İş Ort.

456. Cem Sağdıç
 GÜLERMAK

457. Ali Bayrak
 Altınok Müşavir Müh.

458. Ahmet Uçar
 Altınok Müşavir Müh.

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

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.

572. Mustafa Ayhan
 Dicle Üniversitesi

573. Semih Şahin
 Sargın İnş.
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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

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.

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

79. 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.
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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.

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

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

781. Orhan Yıldırım
 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
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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.

844.Murat Gürgen
 Hilti 

845.Ömer Patan  

846.Erdoğan Esgin
 STY İnşaat 

847.Sedat Demir 
 K.Ö.C.M. Ortaklığı 

848.Ali Dohman
 K.Ö.C.M. Ortaklığı 

849.Razi Erdi Yılmaz
 Soner Temel Mühendislik 

850.İbrahim İnanç Aşkan 
 Soner Temel Mühendislik 

851.Aybüke Sultan Gündoğdu 
 Özce İnşaat

852.Ayşe Ecehan Hanlıoğlu
 TCDD 

853.M. Murat Hanlıoğlu 
 Duyes Lmt. Şti.

855.Mehmet Çığla
 Western Australian School 
 of Mines

856.Hamit Doğan
 Aga Enerji A.Ş.

857.Mehmet Oğulcan Tunç
 Öğrenci (İTÜ) 

858.Hasan Çatlakkaya
 Biskon Yapı A.Ş.

859.Ezgi Algur
 Tezman Mühendislik 

860.Soner Can
 Fugro-Sial

861.Yunus Emrah Halezeroğlu
 Aga Enerji A.Ş.

862.İrfan Çevik
 Sargın İnşaat

863.Emrah Öztürk
 Kalyon-Kolin-Cengiz Ort.

864.Şahin Zerdeşt Aslan
 Şenbay-Kolin-Kalyon 
 Metro Ort.

865.Mehmet Ali Keleşoğlu
 Kolin-Kalyon-Şenbay Ort.

866.Ahmet Çimen
 ANT İnşaat

867.Taylan Gonca 
 Öğrenci (İTÜ)

871. Çiğdem Özkan
 EUCLID EGE Yapı Kimyasalları

872.İsmail Çil
 EUCLID EGE Yapı   
 Kimyasalları

873. Fadim Büşra Ünsal Özdemir 
 EUCLID EGE Yapı Kimyasalları

874.Haşim Duru
 Bülent Ecevit Üniversitesi

875. Murat Ersin Tatar
 Ofkar Madencilik

876.Melis Esra Karasu
 TTK

877. Koray Uyanık
 TTK

878.Hakan Kıran
 Ersomak Makine

879.Bayram Mustafa Emen
 Demir Madencilik

880.Onur Kuşcu
 Güçlü İnşaat

881.Özgün Demir
 Özka İnşaat

882.Muzaffer Adatepe
 Özka İnşaat

883.Rıza Sağlam
 Şenbay-Kolin-Kalyon 
 Metro Ort

884.Kansu Gönen
 ASL İnşaat

885.Volkan Kırışoğlu
 Bayburt Grup A.Ş.

886.Ufuk Akgün
 İştar İnşaat

887.Vedat Küçük
 Hitit İnşaat Madencilik

888.Doğancan Geçmez
 Taşyapı İnşaat

889.Turan Bağatur
 Taşyapı İnşaat

890.Deniz Servi
 Taşyapı İnşaat

891.Selim Akyıldız
 Soner Temel Mühendislik

892.Emircan Özmek
 Öğrenci (İTÜ)

893.Ömer Comba  

894.Alper Ünal
 UBM Müşavirlik

895.İsmail Solak  

896.Tayfun Erduvan
 Çelikler Holding

897.Emre Toro
 Emay Müş.

898.Hilmi Artan

899 Serkan Durdubaşoğlu   
 Tünelmak

900 Miraç Can Yıldırım   
 Tünelmak

901 Erman Kurt
 İçtaş - Astaldi

902 Seyhan Satılmış
 İçtaş - Astaldi

903 Tuğrul Şener
 Gülermak - Kolin - Kalyon

904 Zabit Şimşek
 Soner Temel Mühendislik İnş.Tic.A.Ş.

905 Mehmet Eren
 Emiroğlu Grup İnşaat

906 Hüseyin Daşcı
 Yapıyol Madencilik A.Ş.

907 Atakan Örer
 TTK (Karadon Tim Tahlisiye Servisi)

908 Ömer İsmail Günaydın
 BYD

909 Engin Yalçın
 Taşyapı İnşaat

910 Ali Osman Düzarat
 Özka İnşaat

911 S. Can Kutluay
 Gülermak - YSE Adi Ortaklığı

912 Tayyar Tekin
 Biskon Yapı / İntekar

913 Taylan Bozdoğan
 Biskon Yapı / İntekar

914 Suat Yurtsever
 Özkar İnşaat - Özdoğan Grup

915 Ertan Er
 Söğüt / YDA Ortaklığı

916 Alihan Çiftçi
 Kızılırmak İnşaat

917 Şafak Ataç
 İntekar Yapı  
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Contractor      % 54

Engineering      % 12

Supplier      % 10

University        % 8

Others        % 7

Municipality        % 4

State Hydrolic Works      % 2

Mining        % 2

State Railways       % 1

Mta        % 0,5

Geology      % 32

Mining      % 29

Civil       % 20

Others      % 6

Mechanical      % 3

Geophysics      % 3

Surveying      % 2

Chemistry      % 1

Electric      % 1

Computer      % 1

Environmental    % 1

Metalurgy % 1

Müteahhitlik Firması
 

54%

Mühendislik 
 

12%

Üniversite 

8%

TCDD 

1%

DSİ 

2%
Madencilik
 2%

MTA
 0,5%

Tedarikçi

10% 

Diğer 

7%

Belediye 

4%

Jeofizik 
Mühendisliği 

3%

Bilgisayar 
Mühendisliği 
 

1%

Elektrik 
Mühendisliği 
 

1%
Kimya 
Mühendisliği 
 

1%
Metalurgy 
 

%1

Harita  
Mühendisliği 

2%
Makine 
Mühendisliği 

3%

Maden Mühendisliği 

29%

Jeoloji Mühendisliği 

32%

İnşaat Mühendisliği 

20%

Diğer 

6%

BİREYSEL ÜYELERİN MESLEKİ DAĞILIMI - PROFESSIONS OF MEMBERS

BİREYSEL ÜYELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI - SECTORS OF MEMBERS

Çevre 
Mühendisliği 
 

1%
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YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
UPCOMING EVENTS

JOURNEY OF STUDIES 2018, 
PORTUGAL

www.spgeotecnia.pt

02 ŞUBAT 2018
2ND ANNUAL INTERNATIONAL TUNNELLING AND 
UNDERGORUND SPACE CONFERENCE, 
NIGERIA

www.tunnellingnigeria.org

20-22 MART 2018

INTERNATIONAL CONGRESS ON UNDERGROUND 
INFRASTRUCTURE WATER MANAGEMENT AND 
TRENCHLESS TECHNOLOGY , TURKEY

www.icuwt.com

06 NİSAN 2018

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU, 
İSTANBUL

http://www.uyak.org.tr

13-14 EYLÜL 2018

GEOTECHNICAL HAZARDS AND RISKS: EXPERIENCES 
AND PRACTICES, MAKEDONYA

www.decge2018.mk

06 HAZİRAN 2018

ITA-AITES WORLD TUNNEL CONGRESS 2018, 
UNITED ARAB EMIRATES

http://www.wtc2018.ae

21-26 NİSAN 2018

ARMS 10TH ASIAN ROCK MECHANICS SYMPOSIUM-
THE ISRM INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR 2018, 
SINGAPORE

http://arms10.org

29 EKİM-03 KASIM 2018

NORTH AMERICAN TUNNELING CONFERENCE 2018, 
UNITED STATES OF AMERICA

www.natconference.com

24-27 HAZİRAN 2018
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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 1200 TL’dir.

111-114-SON ÖNEMLİ SAYFALAR-ind-6.indd   114 15.04.2018   23:01:57



TÜNEL KAPAK-26.indd   5 15.04.2018   22:06:35



TÜNEL KAPAK-26.indd   2 15.04.2018   22:06:22


	TÜNEL-26-KAPAK-YEŞİL
	3-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-31
	32-37
	38-39
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-51
	52-53
	54-57
	58-59
	60-61
	62
	63
	64-65
	66-67
	68-73
	74-75
	76-82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90-91
	92-93
	94-97
	98-99
	100-102
	103-110
	111-114

