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PROF. DR. NUH BİLGİN

TÜNELCİLİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CHAIRMAN OF THE TURKISH TUNNELLING SOCIETY

Değerli Okuyucular,

Diğer sayımızdan hatırlayacağınız gibi, Tünelcilik Derneği resmi 
yayın organı olan Tünel Dergisi’nin yayınını size daha iyi hizmet 
etmek amacı ile yılda 6 defadan 4 defaya düşürme kararı 
almıştı. Bu karardan sonraki ikinci sayı olan bu dergide son dört 
ayda yaşanan önemli olayları özetlemeğe çalışacağım.

Uzun ve yorucu aylar süren çalışmalar onucu dernek olarak 
“Tünelcilikte Mesleki Yeterlik Standartları” konusundaki 
çalışmalarımızı tamamladık ve standartlar resmi kuruluşlar 
tarafından kabul edildi. Resmi Gazetenin gelecek sayılarının 
birinde yayınlanmak üzere düzenlemeler yapılıyor. Bu 
standartların Tünel inşasının her evresinde işverene önemli 
kolaylıklar getireceği düşüncesindeyiz.

Uluslararası Dünya Tünelcilik Kuruluşu’nun her yıl düzenlediği 
kongre bu yıl 03-09 Mayıs tarihleri arasında Dubai’de yapıldı. 
Türkiye’den 60 delegenin katıldığı bu etkinlikte Tünelcilik 
Derneği’nin her zamanki gibi bir standı vardı. Derneğimiz 
bu gibi etkinlikleri Türkiye’deki tünel projelerinin tanıtımı, 
Türk katılımcıların desteklenmesi ve uluslararası ortamda 
problemlerinin tartışılması açısından çok önemsemektedir. 
68 ülkeden 1500 delegenin katıldığı bu kongrede 141 sözlü 
ve 211 poster bildiri sunuldu. Türkiye’den 3 adet sözlü ve 
6 adette poster sunumu çok ilgi çekti ve bundan gurur 
duyuyoruz. Lütfen Uluslararası Dünya Tünelcilik Kongresi’nin 
2019 da İtalya’da (Napoli) 06-09 Nisan tarihleri arasında 
yapılacağını unutmayalım. Bu kongre şimdiden büyük ilgi 
çekiyor. Bilimsel Kurul’un bildirimine göre, kongreye 1000’e 
yakın özet gönderilmiş.

Diğer önemli bir uluslararası sempozyum, bu yıl 13-14 
Eylül tarihleri arasında İstanbul Hilton Kongre Merkezi’nde 
yapılıyor. Tünelcilik Derneği ve Türkiye Maden Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 4. Uluslararası 
Yeraltı Kazıları Sempozyumu’na (4. Uyak), 70’den fazla bildiri 
geldi. Madencilik ve tünelcilik sektörlerindeki gelişmelerin 
müştereken tartışilacağı bu toplantının he iki sektöre de büyük 
katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. 

Dear Readers, 

As you will remember from the last issue of our Journal, Turkish 
Tunnelling Society decided to change its publication period from two, 
to three months. This issue is the second example of these series which 
we believe that the journal will serve you better in several aspects of 
the tunneling business. I will summarize below the most important 
events that our society was involved last four months.

After several months of longue and severe meetings and works, we 
finished to establish the standards for the “Certification of Professional 
Qualification in Tunneling. They were accepted by Government Agency 
and ready to publish in official state journal “Resmi Gazete”. We believe 
that these standards were a necessity and will serve Turkish Tunnelling 
Sector to function better in every aspect of tunnel construction 
activities.

This year the International tunneling congress organized by ITA-AITES 
was held in Dubai on the 03-09 May 2018. More than 60 Turkish 
delegates participated into Congress and Turkish Tunnelling Society 
had a boot as usual. We believe that such events are a good opportunity 
to change the ideas worldwide and participants have the opportunity 
to make friendships in International levels. 130 exhibitors and around 
1500 participants from 68 countries were presented in this event with 
141 oral and 211 poster presentations. We are proud to announce that 
Turkish Delegates presented 3 oral and 6 poster presentations. Please 
do not forget that the next the next congress organized by ITA will be 
held in Naples Italy on the 6th-9th April 2018. It is already reported 
that more than 1000 abstracts arrived to Scientific Committee for the 
final decision of the acceptance.

One of the most important event which is coming soon is the 4th 
International Tunnelling Symposium (UYAK) which is organized jointly 
by Turkish Tunnelling Society and Turkish Chamber of Mines, Istanbul 
Branch. The symposium will be held on the 13-14th September in 
Istanbul Hilton convention center. More than 70 abstracts arrived to 
the scientific committee. We believe that this symposium will be a good 
opportunity to discuss the latest developments in Turkish Tunnelling 
and Mining Sectors.  
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Disaster and emergency management 
administration (AFAD) trained the personnel 
working in tunnel located within Canakkale-
Izmir Highway at Ezine-Ayvacik region. The main 
topics at the seminar were risk management at 
the collapse situation, basic disaster awareness, 
evacuation of injured workers and fire.

Duzbag potable water project is the second biggest 
drinking water investment in Turkey. Tunneling 
works will be completed in 100 m and project is 
aiming to supply water to the city of Gaziantep 
until 2050.

AFAD is supporting  
tunneling Works 

DuzbAg tunnel is About to enD 

AFAD’TAN TÜNEL ÇALIŞANLARINA DESTEK

DÜZBAĞ’DA TÜNELİN SONUNA YAKLAŞILDI

Kaynak: www.sabah.com.tr

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ezine-Ayvacık İlçesi 
ile Küçükkuyu Beldesi arasında tünel ve yol yapımı 
inşaatında çalışan tüm personele, AFAD İl Müdürlüğü 

tarafından olası bir göçük durumunda risk yönetimi, temel afet 
bilinci, yaralıların tünelden tahliyesi ve yangın durumlarında 
neler yapılması gerektiği hakkında eğitimler verildi.

Ayrıca, tünel ve yol yapım inşaatı şantiyelerinde çalışanlara 
verilen teorik eğitimlerin ardından, yangın ve olası göçüklerde 

Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük 
yatırımlarından Düzbağ İçme Suyu Projesi’nde çalışmalar 
son aşamaya geldi. Gaziantep’in içme suyu ihtiyacını 2050 

yılına kadar karşılayacak projede, tünelin tamamlanmasına 
100 metre kaldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “Kentin kurtuluş günü olan 
25 Aralık 2018’de bu kaynak suyunu Gaziantep’e çevireceğiz” 
dedi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüyle ortaklaşa 
yürütülen ve kentin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar 

tünellerden yaralı tahliyesi tatbikatı da gerçekleştirildi. 
Bilindiği üzere, tek şeritli ve çok virajlı bir yola sahip olan 
Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu Beldesi arasındaki Nusratlı 
rampalarında, sürücülerin yıllardır yaşadığı kazalar ve diğer 
riskler, yapımı devam eden tünellerin tamamlanmasıyla 
birlikte sona erecek.

Biri 1,7 kilometre, diğeri 1,9 kilometre uzunluğunda olan ve 
yapım çalışmaları süren 2 tünel tamamlandığında, Ayvacık-
Küçükkuyu arasındaki mesafe kısalacak ve can kayıplı kaza 
riskleri ortadan kalkarak, ulaşım daha konforlu ve güvenli 
hale gelmiş olacak. 

karşılayacak proje kapsamında 3 bin 600 metre uzunluğunda 
ve 5,6 metre çapında açılacak tünelin tamamlanmasına 100 
metre kaldı. Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı 
Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri’nin bir kolu olan 
Göksu Çayı’nın suyunu Gaziantep’e akıtacak proje kapsamında 
135 kilometrelik mesafeden getirilecek su için isale hattı inşa 
ediliyor. Bu hattın şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi 
amacıyla tünel açma çalışmaları da hızlandı. 1 milyar liralık 
bütçeli projede, tünel açma çalışmalarının kısa sürede 
tamamlanması planlanıyor. 
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Halit Rifat Pasa tunnel has been completed 
with the hard works of workers and the 
villagers 135 years ago. Tunnel has been done 
leadership of Abdulhamit and 35 meters long 
tunnel is still used by the individuals travel 
between Giresun and Sivas.

135 Years Old Tunnel is sTill 
funcTiOning in giresun

Giresun’un 135 Yıllık Tarihi Tüneli 
sağlamlığını koruYor

G iresun’daki Halit Rıfat Paşa Tüneli, 135 yıl öncesinin zor 
şartlarında, işçi ve köylülerin çekiçlerle çalışmasıyla inşa 
edildi. Halil Rıfat Paşa Tüneli, Sultan 2. Abdulhamid Han 

önderliğinde, işçi ve köylülerin çekiçlerle çalışması sonucu yapıldı.

Dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa’nın ismini aldı. “Gidemediğiniz 
yer sizin değildir” diyerek işçilere verdiği talimat üzerine zorluklarla 
açılan tünel, hikayesiyle yolcuların ilgisini çekiyor.

Günümüzde Giresun-Sivas arasındaki ulaşımı sağlayan yolda 
bulunan 35 metrelik Halil Rıfat Paşa Tüneli, Dereli ilçesi sınırlarında 
sağlamlığını koruyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yoldaki çalışmaların belli bir 
aşamaya gelmesinin ardından sarp kayalık bir alana varıldığını 
söyledi.

“İşçilerin bu sarp alanı geçememesi üzerine, bizzat merhum Valimiz 
Halil Rıfat Paşa, yerinde inceleme yaparak işçilere ‘eğer her birimiz 
bir yumruk büyüklüğünde taş çıkarırsak burayı aşarız ve unutmayın 
ki gidemediğiniz yer sizin değildir’ düsturuyla talimatlarını iletiyor 
ve tünel böylelikle açılıyor.”

Kaynak: www.trthaber.com

Böyle Bir Tünelin Açılması Çok Büyük Bir Emek

O dönem için bir at arabasının geçeceği büyüklükteki tünel 
hizmete girdi. Sarıfakıoğulları, o dönemki şartlarını şöyle anlattı: 
“O dönemki şartlarda, mahalli imkanlarla, tellalların çağrılarıyla 
toplanan işçilerimizin, köylülerimizin gayretleriyle inşa edilmiş ve 
daha sonra rehabilitasyona tabi tutulmuş bir tünel.”

Halil Rıfat Paşa Tüneli, dönemin şartlarında Kelkit Vadisi’ni 
Karadeniz’e bağlayan ilk yol olması itibarıyla çok önemli olduğunu 
belirten Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu: “Sadece tüneller, duble 
yollar, sahil yolları değil ülkenin dört bir yanında ulaşım altyapısına 
dair son 16 yılda çok büyük yatırımlar yapıldı ve yapılmaya 
devam ediliyor. Biliyorsunuz artık boğazı tüp tünellerle geçiyoruz. 
Giresun’da da İl Özel İdaremize bağlı yaklaşık 7 bin kilometre yol 
ağı var, diyebilirim ki çok büyük oranda bayındır kılmış durumdayız. 
Bakanlığımızın sağlamış olduğu, hükumetimizin sağlamış olduğu 
ödenekler önümüzü açmış durumda. 135 yıl önceki düstur 
günümüzde de devam ediyor. Bu konuda bütün birimler büyük bir 
gayretle, şevkle çalışmaya devam ediyorlar.” 
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Honaz tunnel is under construction in both tubes 
and in total 3715 m excavation has been done 
until now. Nearly 1400 m of excavation has been 
left and in this November tunnel scheduled to be 
completed.

Sivas Municipality is continuing to concrete 
works of Mevlana tunnel. Besides, technical works 
department are enlarging the roads and isolation 
works are under construction in the tunnel.

Honaz Tunnel is under 
ConsTruCTion 

Mevlana Tunnel is abouT To 
FinisH

Honaz Tüneli’nde Çalışmalar devam ediyor

mevlana Tüneli’nde Sona yaklaşıldı

Kaynak: www.aksam.com.tr

Kaynak: www.milliyet.com.tr

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli’yi, İzmir, Aydın, Muğla 
ve Antalya illerine bağlayacak olan ve yapımı devam eden 
Honaz Tünellerinde incelemelerde bulundu. Tünelde ışık 

görme için tahmin edilen süre ise Kasım ayı olarak öngörülüyor.

Vali Karahan ilk olarak şantiye binasında düzenlenen tanıtım 
toplantısına katıldı. Toplantıda Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı 
Zeki Ali Yazıcıoğlu, Vali Karahan’a çalışmalar hakkında haritalar 
üzerinde bilgi verdi. Yazıcıoğlu, sol tüpte bin 931 metre, sağ tüpte 
ise bin 784 metre olmak üzere toplamda 3 bin 715 metre ilerleme 
sağladıklarını ve kalan tünel uzunluğunun ise toplamda bin 349 
metre olduğunu kaydetti. Toplantıda ayrıca; Honaz Kaymakamı Zafer 
Öz, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, Karayolları 2. Bölge 
Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 
Yol Yapım Baş Müh. Alparslan Eşlik, Karayolları 27. Şube Şefi M. Sait 
Arıduman ve yüklenici firma temsilcileri de hazır bulundu.

S ivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Mevlana 
Tüneli’nde üst beton kaplama işlemine başlanıldı. Mevlana 
Tüneli’nde Fen İşleri ekipleri tarafından bağlantı yollarındaki 

genişletme çalışmaları devam ederken tünelin izolasyon ve üst 
beton dökme işlemleri de hummalı bir şekilde sürdürülüyor. 

“Çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor”

Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Vali Karahan tünel 
içinde incelemelerde bulundu. Burada Yazıcıoğlu’ndan tünellerde 
yapılan çalışmaların teknik boyutları hakkında bilgiler aldı.

Vali Karahan tünel içerisinde basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek; “Işık 
görme için tahmin edilen süre Kasım 2018 olarak öngörülmektedir. 
Kış aylarında tünelimizin faaliyette olması için gayret ediyoruz. 
Burada çok zahmetli bir çalışma gerçekleştiriliyor, iğne ile kuyu 
kazılıyor, arkadaşlarımız tüm ekipleriyle 24 saat çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Bu projenin ve Haziran ayında ihalesi yapılacak olan Denizli-Aydın 
Otobanının tamamlanması ile birlikte Denizli’nin ulaşım sorunu 
çözülmüş olacak. Biz de bu çalışmaların her aşamasını takip 
etmekteyiz” dedi. 

Tamamlandığı zaman şehirde yeni bir trafik aksını ortaya 
çıkaracak olan projeyle, mecburi olarak kent meydanına girmek 
zorunda kalan trafik akışı artık şehrin kuzeyinden yönlendirilecek. 
Böylece, Karşıyaka’dan yeni Numune Hastanesi’ne direkt bağlantı 
sağlanacak.

Sona yaklaşılan Mevlana Tüneli’nde izolasyon tesviye betonu, 
dolgu betonu ve çelik kalıp kemer betonu çalışmaları başladı. 
Tünelin yaz aylarında hizmete açılması bekleniyor. 
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Kayasehir boulevard will be closed starting 
from tomorrow due to construction of a new 
metro line. Kirazli-Başaksehir-Olimpiyatkoy 
metro line will be extended to Basaksehir- 
Kayasehir region. This place is an important 
urban place and journey will be easier to the 
passengers. 6.2 km metro line will pass in 10 
minutes between the stations.

Istanbul KayasehIr Metro lIne 

İSTANBUL KAYAŞEHİR’E METRO HATTI

Gelecek yıl işletmeye alınması planlanan yeni metro hattı 
çalışmaları nedeniyle Kayaşehir Bulvarı yarından itibaren 
araç trafiğine kapatılacak. Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy 

Metro hattı Başakşehir-Kayaşehir’e uzanacak. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl işletmeye 
alınması planlanan Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, yapımı devam eden 
metro hatlarıyla entegre olacak. Bölgede toplu ulaşımda önemli bir yere 
sahip yeni metro hattı, Kirazlı-Başakşehir Metro hattına bağlanacak.  
 
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları kapsamında Kayaşehir 
Bulvarı’nın 350 metrelik bölümü yarıdan itibaren yaklaşık 2 yıl 
boyunca trafiğe kapatılacak.

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu’nun son durağı olan Kayaşehir Merkez 
İstasyonu’nda başlayacak çalışmalar nedeniyle bulvarda trafik akışı 
sağlanamayacağı için sürücülere alternatif güzergahlar belirlendi. 
Buna göre, Kayaşehir’den Fenertepe yönüne gidecek sürücülerin Kaynak: www.sabah.com.tr

Kayaşehir Bulvarı-Evliya Çelebi Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı 
istikametini kullanmaları gerekecek. Fenertepe’den Kayaşehir 
yönüne gidecek sürücüler ise Kayaşehir Bulvarı-Akzambak 
Sokak-Gazi Yaşargil Caddesi-Evliya Çelebi Caddesi istikametini 
kullanabilecek.

Metro Hattı

Başakşehir’in önemli yerleşim alanlarından biri olan ve genel 
olarak ev-iş ve ev-okul tipi yolculukların yapıldığı bir bölgeye 
ulaşım kolaylığı gelecek. Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, yapımı 
devam eden ve 2 bin 680 yatak kapasiteli İstanbul İkitelli Şehir 
Hastanesi’ne de hizmet edecek. Yeni metro hattının uzunluğu 6,2 
kilometre, seyahat süresi de 10 dakika olacak. Metro hattında 
Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez 
istasyonları bulunacak.

Bakırköy İDO İstasyonu’na Geçiş Sağlanacak

M3 Hattı, Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcu 
taşıma kapasitesi bulunuyor. M3 Hattı’nın devamı olan Kayaşehir-
Başakşehir hattından binen yolcular, Metrokent-Olimpiyatköy-Kirazlı 
Metro Hattı ile aktarmasız Bakırköy İDO İstasyonu’na kadar devam 
edebilecek. Kayaşehir Merkez İstasyonu’nda Halkalı-3. Havalimanı 
Metro Hattı ile yolcu aktarımı yapılabilecek. Kayaşehir Merkez ve 
Metrokent istasyonlarında Kayaşehir-Başakşehir-Olimpiyat Parkı 
Tramvay Hattı ile yolcu aktarımları sağlanacak.

Entegre olduğu Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı üzerinden 
Kirazlı-Bakırköy(İDO), Mahmutbey-Başakşehir-Esenyurt, Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey ve Ataköy-İkitelli metro hatlarına geçiş 
sağlanacak. 
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Alinur Aktas, Bursa Metropolitan Municipality 
Mayor stated that there are two new metro lines 
that are all designed in underground. These will 
be 6.2 km Yildirim metro line and 7 km Osmangazi 
metro line that planned to start in this year.

Egribel Tunnel located on Giresun Sivas highway 
is the 3rd longest tunnel in Turkey. The excavation 
works started in 25th April 2015 and the first part 
is completed right now. Tunnel designed as double 
tube and the total length is 5985 meters.

Bursa will have Two New 
MeTro liNes 

egriBel TuNNel FirsT ParT is 
CoMPleTed 

Bursalıya Müjde: 2 Metro İnşa edİlecek

eğrİBel tünelİ İnşaatında İlk ışık Görüldü

Kaynak: www.gunes.com

Kaynak: www.posta.com.tr

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tamamı yer 
altından geçecek şekilde planlanan ve şehrin en yoğun 
bölgelerini kapsayan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 

7 kilometrelik Osmangazi Metrosu’nun temelini bu yıl içerisinde 
atmayı planladıklarını bildirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Alinur Aktaş, kentin tarihi bölgelerinde bulunan 
mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, istişare toplantısı yaptı.

Yoğunluk Nedeniyle Trafik Yaşanıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten’in de katıldığı toplantıda 
konuşan Aktaş, sanayi ile iç içe yaşayan Bursa’nın hızla geliştiğini 
ve büyüdüğünü, “eski Bursa” olarak anılan bölgenin özellikle Uludağ 
güzergahında olması sebebiyle dezavantajlar yaşadığını, yoğunluğun 
trafik düzenini ağırlaştırdığını belirtti.

Yapımına 25 Nisan 2015 yılında başlanan ve Giresun-Sivas 
karayolu üzerinde bulunan Türkiye’nin en uzun 3. tüneli 
olan Eğribel Tüneli inşaatında ilk ışık görüldü.

İlk ışığın görülmesiyle ilgili AK Parti Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “5 bin 905 
metre uzunluğunda iki tüpten oluşan, Türkiye´nin en uzun 3. 
büyük Tüneli olan ‘Giresun Eğribel Tüneli’nde ışık göründü. İlk 

Tamamı Yeraltında Olacak, Trafiğin Akışını Bozmayacak

Aktaş, göreve geldikten sonra trafik ve ulaşım konusunda hamleler 
yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “İnşallah yeni metro 
yatırımlarıyla trafikte rahatlamayı bir nebze de olsa başaracağız. 
Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız son görüşmede, ’Kesinlikle raylı 
sistem yapma. Metro veya metrobüs uygula’ şeklinde tavsiyeleri 
oldu. Metro tamamen yer altı olduğu için maliyetli yatırım olabilir. 

İnşallah şehrin en yoğun bölgeleri olan Ulu Cami Hanlar Bölgesi 
ve Yıldırım’ın üst kısımlarını içine alan 6,2 kilometrelik Yıldırım 
Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu’nun temelini sene 
sonuna kadar atmak istiyoruz. Tamamı yer altından olacak ve 
trafiğin akışını bozmayacak.” 

tüpün delme işleminin tamamlanmasından sonra trafiğe açılması 
için kısa zamanda yapılacak tünel içi diğer çalışmalar sonucunda 
artık Eğribel tünelden geçilecek” dedi. Dereli-Şebinkarahisar-
Suşehri arasındaki yolların tamamını kapsayan projenin ilk 
etabı olan toplam 5 bin 985 metre uzunluğunda çift tüp olarak 
yapılacak olan Eğribel Tüneli’nden sonra yine bu projede devam 
niteliğinde olan 5 bin metre uzunluğundaki Pınarlar Tüneli’nin de 
yapılmasıyla birlikte 118 km olan Şebinkarahisar-Giresun yolu 89 
km’ye, 148 km olan Alucra-Giresun yolu 119 km’ye düşecek. 
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MONITORING SOLUTIONS FOR RISK MANAGEMENT 
DURING CONSTRUCTION OF UNDERGROUND 
INFRASTRUCTURE
N. PoitriNeau

CeNtral, easterN & orieNtal 
euroPe GeNeral MaNaGer, 
solData, BuCharest, roMaNia

aBstraCt
Construction of infrastructure projects, in particular of 
underground structures, metro lines and tunnels, represents a 
real risk for the existing structures and surroundings. this risk 
may be considerably increased if the construction is carried 
out under complex geological conditions with the presence of 
structures having important historical value. in such conditions, 
every factor shall be taken into consideration in order to 
prevent any unexpected damage. the risk management starts at 
design phase by carrying out solutions to identify the potential 
risks linked to the soil, environmental and existing structures 
conditions. During construction phase, a complete range of 
traditional solutions combined with innovative ones is the best 
combination to reduce the identified risks. solData offers a full 
range of customized solutions dedicated to risk management that 
led to the successful completion of underground infrastructures 
such as the Budapest Metro line 4 construction (hungary), 
lefortovo tunnel in Moscow (russia) and many other.

1 INTRODUCTION

Construction of strategic infrastructure projects, in particular of 
underground structures, metro lines and tunnels, represents a real 
risk for the existing structures and surroundings. this risk may 
be considerably increased if the construction is carried out under 
complex geological conditions with the presence of neighboring 
residential buildings or/and structures having important 
historical value. it is fraught with serious consequences for the 
buildings as well as for the surrounding urban environment. in 
such conditions, every factor shall be taken into consideration in 
order to prevent any unexpected damage. 

under these circumstances, an efficient and reliable information 
system becomes the key decision making tool for control and 
risk management contributing to successful realization of the 
construction.

the risks related to the construction of new metro lines, tunnels 
and other infrastructure in dense urban environment and 
complex geological conditions shall be investigated at the very 
beginning of the construction project and the main concerns 
shall be defined:

 influence of the chosen method of construction of the 
underground structure (open trench, shield method, combined 
one or N.a.t.M.);

 Presence of high level groundwater table and/or deep ground 
waters;

 Presence of surrounding buildings and structures;
 Presence of underground pipelines, neighboring underground 

structures;

 Geological conditions (water saturation, type of soils: alluvial 
and loam soils, soft clays, rock mass, etc.);

 Vibration level and neighborhood noise level;
 environment impact (air and water pollution, dust, etc.);
 other technical particularities of the construction methods 

(design specifications, maximum allowable deformations and 
loads, etc.).
the above mentioned factors shall be determined and strictly 
evaluated in order to develop an appropriate monitoring program 
taking the following aspects into consideration:

 all the project participants have access to the appropriate 
data to be able to analyze and manage the risks related to 
the construction processes and to any change in the natural 
environment and surroundings;  

 the construction is led in full conformity with the design 
specifications;

 the construction methods are adjusted in case of any 
unforeseen development of the situation;

 the impact of the construction works on the surrounding 
buildings and structures is carried out within the limits of the 
specified criteria;

 the construction is realized on time and within the budget;
 the environmental impact of the construction is minimized.

2 PRELIMINARY PHASE: ELABORATION OF A MONITORING PROGRAM

the design of the monitoring system shall be developed based 
on the construction design technical requirements, results of 
geological investigation and any other relevant information. 

at the preliminary stage, prior to starting the construction 
works, it is important to identify potential risks related to the 
construction.

at this stage, the detection methods play a key role allowing 
the stakeholders to assess such risks. For this purpose, the 
following methods can be used (Fig. 1):

 Geophysical investigations
 Noise and vibration expertise
 large scale settlements monitoring using radar satellite.

2.1 Geophysical Investigations 

Geophysical investigations shall be carried out to determine the 
real nature of the soil conditions as well as the existing structures 
located inside the influence zone of the future construction works 
(infrastructure diagnosis, foundation performance assessment, 
hydrogeological and geological surveys).

several geophysical methods are available. it could consist of 
georadar (Fig. 2), microgravimetry, nondestructive testing, cross 
hole sonic measurements, in-situ permeability measurements, 
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Figure 1. Barcelona metro line 9: monitoring of hydro-geological parameters 
and of the existing infrastructure during the construction of 43 new stations of 

new line in soft soils

Figure 2. Georadar survey

Figure 3. Electrical panel measurements section under the Danube before Budapest metro line 4 construction

electrical panels (Fig. 3), etc. in addition to the above mentioned 
technologies, solData has developed a unique patented 
technique which provides additional information of the ground 
conditions up to 5 m from the axis of an existing investigation 
borehole. this method is called electrical Cylinder.

2.2 Noise and Vibration Monitoring

a noise and vibration expertise shall be carried out to evaluate 
the impact of the construction during and after completion. 
this expertise shall be done by experienced specialists in 
acoustics and vibration who shall also have a broad range of 
know-how in civil engineering, urban and industrial projects. 
the expertise shall include noise and vibration risk assessment 
impact on the environment, proposed solutions for noise and 
vibration mitigation, consultancy and communication tools, all 
together to facilitate the design, decision making process and 
communication aspects with all the parties involved. 

among the above mentioned services, at the very early stage of 
the construction of the underground infrastructure, in addition to 
the expertise, manual noise and vibration surveys and/or real-
time noise and vibration monitoring can be done. a predictive 
model and calculations as well as a large scale noise map can 
be produced.

2.3 Radar Satellite Study

in order to evaluate the behavior of the city before starting the 
construction works, a preliminary study of the settlements can 
be performed using radar satellites images.

solData has developed a unique innovative solution called 
atlas. atlas is large scale detection and monitoring technology 
being as well a cost-effective solution that enables detection 
and monitoring of the linear and non linear deformations of 

large urban territories. it can be used to detect settlements along 
the future metro lines and tunnels. this technology is based on 
rPinsar interferometry method using the images provided by 
the radar satellite that captures an image of the earth surface by 
emitting a radar wave and recording the reflected echoes. the 
particularity of this technology lies in the fact that atlas allows 
the combination of the available ground land-surveying data with 
the results obtained from the satellite images which leads to the 
improved accuracy of the measurements (~+/-3 mm), (Fig. 4).

additional advantage of this technology is that it allows the 
performance of past studies on the chosen territory based on 
the available archive images. this enables to get a global picture 
of the evolution of linear and nonlinear motions of the surveyed 
territory over time (see the density of the results obtained in the 
following picture), (Fig. 5).
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Figure 4. 3D graphical data visualization of the noise mapping parameters for 
Budapest city before starting the 4th metro line construction

Figure 5. Identification of the real zone of influence during the Toulon South 
tunnel construction (France)

Figure 6. Principle of operation of land-surveying system Cyclops

Figure 7. Illustration of a group of RTS (C2 cannot sight any reference but is 
sharing the references from C1 and C3)

Figure 8. Several RTS working as a group on the street in Amsterdam above the 
future metro line Noord-Zuidlijn

Based on the preliminary phase results, the potential geological 
and geotechnical risks are identified. a zone of influence (Zoi) 
shall be determined taking into account those risks and the 
project characteristics (tunnels and stations size and depth, 
phasing, excavation technologies, etc). a detailed survey of the 
buildings and existing structures located inside the Zoi shall be 
performed out to produce a classification showing the level of 
risk for each of those buildings or structures.

taking the above aspects into consideration, a detailed 
monitoring program including solutions based on the following 
non-exhaustive list of elements shall be prepared:

 Monitoring of the surrounding buildings and structures, 3D 
deformation

 Monitoring of the roads and pavements settlement
 Monitoring of the vertical and horizontal underground 

displacements of soil layers
 Monitoring of the careens and cracks of the buildings and 

structures
 Monitoring of the water table and underground pore pressure
 Monitoring of the under construction structures: strain in 

tunnel lining and props
 Monitoring of the deformations of the tunnel lining and face.

3 CONSTRUCTION PHASE: MONITORING SOLUTIONS

3.1 Monitoring of Surrounding Buildings and Structures, 3D 
Deformation 

3D deformation monitoring of residential buildings, non-
residential blocks and surrounding structures located inside the 

Zoi can be carried out by automated land-surveying systems 
called “Cyclops” (see the principle scheme of operation of the 
system on Fig. 6).

land-surveying system Cyclops consists of high precision robotic 
total stations, optical prisms and special software piloting the 
robotic total station (rts) connected to a processing server to 
perform the least square 3D calculation in order to determine 
the X, Y, Z coordinates of the measuring points. the measuring 
points consist of optical prisms which are fixed onto the surface 
of the monitored structures (for example: buildings, structures, 
etc). For every measured point, in order to perform the least square 
adjustment calculation to transform the measured angles and 
distances into 3D coordinates, several reference points are installed 
onto buildings outside the Zoi. those references are considered 
stable and are used to re-calculate, in real time, the rts position. 

several Cyclops can work together as a group. this configuration 
is always recommended for metro or large urban tunnel projects 
since the Zoi is usually quite large and every Cyclops cannot sight 
enough or/and spatially well distributed reference points. in this 
case, several Cyclops are connected together and sight reference 
points from both sides and outside the Zoi. the Cyclops which is 
part of a group shares the stable points and the point coordinates 
calculation is done as a single unit (Figs. 7 and 8).
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Figure 9. Automated geodetic system Cyclops performing 3D real-time 
measurements in running tunnel

Figure 10. Chain of electrolevel sensors to monitor the longitudinal deformation 
of a tunnel

Figure 11. Artificial network of measuring points to control settlements of the 
roads above the tunnel construction

accuracy of the Cyclops system is 1 mm at 150 m.

Cyclops system can also be used inside running tunnels for 
automatic deformation monitoring during the construction 
process when the project crosses an existing running line 
without disturbing the traffic (Fig. 9). it can also be used for 
automatic convergence measurements of the tunnel.

in addition to the Cyclops solution, when it is not possible to 
install optical prisms, high precision liquid leveling system 
can be installed inside or outside the buildings. the liquid 
leveling system is an alternative solution to measure differential 
settlements to avoid potential destruction of the foundations 
(bearing constructions of buildings or structures). the sensors of 
the system shall be installed in planar surface at the basement 
of the monitored structure and are connected with pipes full of 
liquid by forming a system of connected vessels. the principle 
of the system lies in following: the change of the level of one of 
the sensors leads to the change of the liquid level in the overall 
system. the settlements of the sensors are compared with the 
level of liquid of the reference reservoir that is installed outside 
the Zoi.

another alternative solution to monitor differential settlements 
inside the structures is to install a chain of automated tilt beam 
sensors (electrolevels). this kind of sensors will allow the parties 
to get high precision data on settlement profile(s), (Fig .10).

3.2 Monitoring of Roads and Pavements Settlement

the principle of operation of the automated land-surveying 
system called “Centaur” is similar to the Cyclops. however, in 
addition to optical prism measurements, Centaur system is able 
to perform automatic continuous monitoring of the settlements 
of the neighboring territory, roads and pavements. Centaur 
system uses reflectorless rts. this measuring method doesn’t 
require any point to be installed on surfaces. the measurements 
are performed using the built-in laser of this type of rts. the 
advantages of the Centaur system are multiple:

 No need to stop the traffic

 No human error

 No point to install

 No human at risk due to traffic

 Continuous monitoring

 high quality and quantity of data

 Possibility of real-time alarms.

high precision Centaur system is the most efficient solution 
when high frequency settlement measurements of surfaces 
above the future metro lines, tunnels, etc are required (see the 
picture above).

3.3 Monitoring of Vertical and Horizontal Underground 
Displacements of Soil layers

Monitoring of vertical and horizontal displacements of soils 
during tunnels and stations excavation can be realized thanks to 
ground inclinometers and extensometers, (Fig. 11).

the inclinometer boreholes can be installed near the excavation 
or inside the retaining walls in order to get information about the 
horizontal displacements of the retaining wall from its vertical 
position. the inclinometer measurements can be automated or 
manually performed.

in order to monitor the vertical displacements (settlement or 
heave) of the soil layers, multi-points borehole extensometers 
can be installed. this type of extensometer measurements gives 
information about the linear displacements of the soil layers on 
different levels where the anchors have been placed.

3.4 Monitoring of Careens and Cracks of Buildings and 
Structures

Monitoring of the careens and cracks can be done using crack 
meters. they can be manual or automated sensors.
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the crack meters are installed to measure the change of the 
cracks width during the construction process (Fig. 12). this 
type of sensors can be used in buildings as well as in existing 
structures inside the Zoi.

3.5 Monitoring of the Water Table and Underground Pore 
Pressure

Geotechnical monitoring of the water table and pore pressure 
in soil during the construction of new underground structures is 
performed using open standpipe piezometers or pore pressure 
piezometers.

Figure 12. Crack meter performing continuous measurements of the crack 
opening

the measurements can be manual or automated. (Fig. 12). For 
automatic measurement, each piezometer is equipped with 
an electrical sensor to measure the pressure. this type of 
measurement shall be used around the metro station during 
dewatering works to keep a close control of this sensitive 
activity.

3.6 Monitoring the Under Construction Structures: Strain in 
Tunnel Lining and Props

to monitor the strain, pressure and load applied on tunnel lining, 
a system of different sensors can be installed and automated.

Monitoring of the strain evolution in concrete lining and in the 
props can be performed thanks to the embedded or surface 
strain gages. this kind of sensor measures the relative micro 
deformation of the structure. 

the effect of the pressure of the soils and rock masses applied 
on the tunnel lining or the pressure appearing between two 
segments of tunnel lining can be measured by pressure cells. 
it gives information about the earth pressure on the concrete 
structure of tunnel lining and allows detection of the critical 
area on the lining where pressure is too high compare to the 
prediction.

Where cut and cover method or N.a.t.M. is carried out, the 
load applied on the anchors can be monitored in real time by 
installing load cells.

When automatic real-time monitoring is required, the sensors 
are connected to a data logging system which collects, stores 
and sends the data to a centralized database.

the manual measurements can also be transferred to the same 
database in order to centralize all the information into a single 
hub. the centralization of the information is a key issue for the 
investors, contractors and consultants to analyze all the data 
and project factors to be able to take appropriate decisions. 

4 SURFACE DEFORMATION MONITORING STRATEGY

the experience in urban tunnel monitoring projects shows that 
the predicted Zoi represents a well calculated approximation but 
the practice shows that it doesn’t correspond to the exact Zoi 
appearing during the construction phase.

Nowadays, the inhabitants and investors are very concerned 
about the potential risks linked to the construction of underground 
urban structures as a new metro line. the investor must take care 
of the project budget and, at the same time, demonstrate to the 
public that the risks are well evaluated, managed and mitigated 
as much as possible. this situation obliges the monitoring 
contractor to develop new techniques and new measuring 
strategies in order to notice any upcoming critical situation and 
give early warning.

solData recommends the following surface deformation 
monitoring strategy: to use several monitoring solutions and 
adapt the measuring frequency to the project phase as the right 
combination to guarantee the best ratio quality vs. cost of a 
monitoring system. (Fig. 13).

During the basis monitoring period, several months before the 
excavation period starts, the frequency of the measurements can 
be quite low. the radar satellite monitoring solution (atlas) is well 
adapted to determine the natural behavior of the area and shall be 
carried out during the complete construction period. the frequency 
of the measurements can be between once per month to every 
3-4 months. this solution can be combined with several manual 
leveling surveys to get a good zero measurement of the area.

Just before the excavation period starts, the frequency of 
the manual leveling measurements shall be increased and 
the automatic system shall be started in order to get good 
base readings. atlas technology measurements can be 
recommended to be still performed as a detection solution.

the excavation phase represents an active monitoring period 
and the automatic systems shall produce real-time data 
(minimum hourly) to notice any significant changes and risky 
situation. the automatic alarm system shall be operational. 
the manual leveling surveys shall be used as back-up of the 
automatic monitoring system. they are also necessary where 
automatic measurements cannot be performed (back yards, 
hidden buildings, etc). atlas measurements can be used to 
compare the real Zoi with the predicted one and, if necessary, to 
adjust the monitoring program.

During the consolidation phase (close out monitoring), when the 
results become stable, the automatic system can be removed. 
only the manual leveling surveys can still be carried out 
on a lower frequency to get the final measurements. atlas 
measurements can also be used to verify if there is no more 
deformation at a large scale. (Fig. 14).

applying the above monitoring strategy is the optimized solution 
for surface deformation monitoring in order to reduce significantly 
the risk of damage.
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Figure 13. Illustration of the monitoring solutions range

Figure 14. Monitoring strategy and project phase

5 DECISION MAKING TOOL AND OBSERVATIONAL METHOD

as already mentioned, the key issue for a large construction 
project lasting several years is to be able to centralize the 
information and data.

Many information software’s are available on the market. But 
most of them are dedicated to one application. For example, to 

manage the tBM data or to manage the monitoring data or to 
manage the geological reports, etc.

solData has developed centralized data management software 
to become a unique and single hub for all type of relevant 
information for a construction project like a metro. 

GeosCoPe software is a powerful decision making tool which 
allows acquisition, storage, remote access, data visualization 
and automated alarms.

GeosCoPe was developed to facilitate the analysis and 
management of data collected throughout any project. it has 
been continually enhanced for more than a decade. it is used 
on many projects throughout the world. it enables real-time 
data from any type of automatic sensor, manual survey data, 
and related documentation from different fields of expertise to 
be stored, correlated, presented and managed within a single 
management software package. the information can be shared 
with multiple password protected users; user access levels can 
be set up and breached trigger values can automatically alert the 
appointed users. 

GeosCoPe benefits as a management tool:

 a powerful, proven and reliable database management tool 
already used on major sites.
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 an intuitive, easy-to-use interface to visualize, filter and 
analyze the data in real time from different graphic layers on the 
site map.

 relevant visualizations and data are given following the user’s 
field of activity and rights to preserve confidentiality on critical 
data.

 Proven high level of security and confidentiality with the 
possibility to share the data with more than a hundred users 
simultaneously.

 Continuous developments and upgrades: GeosCoPe 
continuously benefits from “cross-fertilization” from our other 
projects throughout the world and our team of full-time software 
engineers in solData’s head office in Paris.

 Peck prediction module: the Peck prediction feature is a 
powerful analysis tool to indicate in ‘real-time’, in advance, 
the settlement of followed points along the estimated Peck 
curve given by the tunnelling contractor. this enables improved 
vigilance and reaction of the construction team along the 
project by checking the settlement trend well before the basic 
thresholds are exceeded. this tool is used on the toulon south 
tunnel construction site and gives very reliable data. Many 
reinforcement and compensation grouting programmes have 
been successfully executed on this project following these 
predictions.

GeosCoPe comprises a package of fully integrated modules 
which enables a wide range of applications. the combination of 
different modules is included for each project to cover specific 
requirements, in terms of information access management 
and report formats. GeosCoPe is currently used on many 
underground urban projects worldwide: london Xrail, Barcelona, 
Budapest, Bucharest (Figs. 15, 16, 17), hong-Kong, seattle, etc.

Figure 15. Peck prediction module on Toulon South Tunnel construction (France)

Figure 17. Real-time measurements results for X, Y, Z coordinates for the 
buildings inside the ZOI

Figure 16. Real-time data visualization on Bucharest new metro line 
construction project

6 CONCLUSIONS

For large underground infrastructure project, the risk management 
is one of the key factor which leads to successful completion of 
such a project. the risk management starts at design phase by 
carrying out solutions to identify the potential risks linked to 
the soil, environmental and existing structures conditions. From 
this preliminary phase, a detailed monitoring program shall be 
prepared including all necessary solutions adapted to the level 
of identified risks.

a complete range of traditional solutions (manual leveling, 
manual inclinometer surveys, etc.) combined with innovative ones 
(automatic 3D monitoring, atlas, etc.) is the best combination 
to reduce the risks.

the advantage of the monitoring strategy proposed by soldata 
is not to get a lot of data that is not a risk proof guarantee but 
to provide our clients with smart solutions and tools for quick 
and global analysis. the tool that helps performing a global 
analysis is a centralized database for managing all type of data 
accumulated during the project life.

solData offers this full range of customized solutions that 
are fully dedicated to risk management and already led to the 
successful completion of underground infrastructures such as 
the Budapest Metro line 4 (hungary), Noord-Zuid lijn metro in 
amsterdam (the Netherlands), Barcelona Metro line (spain), 
london Jubilee Metro line (uK), toulon south road-transport 
tunnel (France), lefortovo tunnel in Moscow (russia), etc. 
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Bayındırlık işleri müdürlüğü (Ashghal) 
Mesaimeer Drenaj istasyonu ve 
tahliye tüneli projesinin inşaat işlerine 

başladı, proje ile yüzey ve yağmur suyu 
drenaj çalışmalarına sürdürülebilir bir çözüm 
getirmesi için tasarlanmıştır. 

Bayındırlık işleri müdürü Dr. Müh. Ahmad Al 
Muhannadi, bayındırlık işleri drenaj şebekesi 
proje departmanı yetkilileri ve danışman 
ve yüklenici firma yetkililerinden oluşan 
bir ekibin yer aldığı törende çalışmaları 
başlattı. 

920 milyon katar riyali bütçeli olan bu 
çalışma drenaj istasyonu, 10 adet pompa 
ve yardımcı tesis yapımı işini içermektedir. 
Drenaj istasyonu, Mesaimeer tünelinin güney 

The Public Works Authority ‘Ashghal’ started the construction works 
of the Mesaimeer Pump Station outfall Tunnel projects, which will 
provide a sustainable solution to discharge surface and storm water. 
The pumping station will be located at the end of Mesaimeer Tunnel 
south of Hamad International Airport. The project also includes the 
construction of a 10 kilometer tunnel with a 3.7 meters diameter.

AshghAl stArted ConstruCtion Works of the 
MesAiMeer PuMP stAtion And outfAll ProjeCt

ASHGHAL MESAİMEER DRENAJ İSTASYONU VE 
TAHLİYE PROJESİ’NİN İNŞAAT İŞLERİNE BAŞLADI

Proje, bakım ve işletim çalışmalarını da 
içeren süreyi kapsayarak tasarlanmış ve 2021 
yılının son çeyreğinde tamamlanacaktır. 
Çalışmalar Hamad Bin Khalid ile PORR 
inşaat şirketi ortak girişimi tarafından 
yürütülmektedir. Projenin yönetim, tasarım 
ve işletimi Mott Macdonald tarafından ele 
alınacaktır.  Mesaimeer drenaj istasyonu ve 
tahliye tüneli projesi Mesaimeer yerüstü 
ve yeraltı drenaj projesi çalışmasının ikinci 
etabı olup, bölgede yerüstü ve yağmur suyu 
drenaj çalışmalarına sürdürülebilir bir çözüm 
getirmeyi planlamaktadır. 

Mesaimeer Tüneli 2016 yılının sonlarına 
doğru tamamlanmış olup, Ashghal tarafından 
drenaj işleri için ihale edilmiştir. 2017 yılında 
New York şehrinde düzelenen birçok büyük 
çaplı uluslararası inşaat firmasının yer 
aldığı mühendislik ödülleri arasından atıksu 
alanında en iyi global proje ödülünü almıştır. 

Yapımı devam eden tünel ise G çevre 
yolunun altından devam etmekte ve 10 
km uzunluğa ve 30 metre örtü tabakası 
kalınlığına sahiptir. Ana tünel varolan ve 
planlanan drenaj hatlarının olduğu bölgeleri 
kapsayacak olup, yaklaşık olarak 170 km2’lik 
bir alana hizmet verecektir. 22 adet yaklaşım 
tüneli de toplanan yağmur suyunun drenaj 
şebekesine ulaşmasını sağlamaktadır. 

sonunda Hamad uluslararası havalimanında 
konumlandırılacaktır. Proje aynı zamanda 10 
km uzunluğunda ve 3,7 m çapında bir tünel 
yapımı işini de içermektedir. 

Drenaj istasyonu saniyede 19,7 m3 kapasite 
ile işletilecek ve ana amacı 2016 yılında 
tamamlanan mesaimeer tünelindeki 
suyu yeni yapılacak olan drenaj tüneline 
aktaracaktır. 

Projede deniz yaşamının korunması 
özellikle dikkate alınmış olup, drenaj 
işlemleri çevre strandartları doğrultusunda 
gerçekleştirilecek ve kıyıdan 10 km ileriye 
dökülecektir, bu sayede deniz ortamına olan 
etki minimize edilecektir. 
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Norveç’te gerçekleştirilen ve Oslo ile 
Ski şehirlerini biribirine bağlayacak 
olan geniş çaplı ulaşım projesi 

girişimi Accicona-Ghella ortak girişimi 
(AGJV) tarafından yürütülmektedir. Oslo 
ve Ski şehirleri arasında yer alan 19,5 
km’lik bu tünelin %66’sı tamamlanmış ve 
işletime alındığı zaman hızlı tren geçişine 
imkan verecektir. 

Dört adet TBM çift tüp olarak inşa edilen 
projede eş zamanlı olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. Üçte ikisi tamamlanan 
Follo hattı projesinin son etabına 
gelinmiş olup, 24 km tünelcilik kazısının 
tamamlanmasına oldukça az kalmıştır. 

Makinaların her biri 150 m uzunluğunda ve 
2400 ton ağırlığındadır. Kazıya ilk olarak 
eylül 2016 ayında başlayan Eufemia isimli 
TBM, Oslo yönünde 7 km kazı çalışması 
gerçekleştirmiş ve kendine ayrılan kısmın 
%77’sini tamamlamıştır. 

Ellisiv isimli bir diğer TBM ise Eufemia 
isimli makinayı 60 m geriden takip 

It is the largest transport initiative ever undertaken in Norway and 
will connect the city of Oslo and the town of Ski. The ACCIONA Ghella 
Joint Venture (AGJV) has now completed 66% of the tunneling for the 
construction of the twin 19.5-kilometre high-speed tunnel between 
Oslo and Ski, in Norway.

AccionA-GhellA JV completes two-thirds of 
norwAy’s follo line tunnel

ACCICONA-GHELLA ORTAK GİRİŞİMİ NORVEÇ FOLLO 
HATTI TÜNELİNİN ÜÇTE İKİSİNİ TAMAMLADI 

etmektedirler. Şu an merakla beklenen 
konu ise hangi TBM’in ilk olarak Oslo 
şehrine varacağıdır.

Diğer tarafta ise Anna ve Magda isimli iki 
TBM Ski şehri yönünde kazı çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu makinaların çalışmaları 
da planlanan aşamada devam etmektedir. 
İki makina tünelcilik faaliyetlerinin 
sırasıyla 5,2 (%57) ve 5 km’lik (%55) 
kısımlarını tamamlamışlardır. 

Tünelcilik çalışmalarındaki ilerlemelere 
ek olarak, segment üretimi de devam 
etmektedir. Ön üretimli tünel segmenti 
fabrikasında yaklaşık olarak 15400 adet 
parça üretilmiştir. Toplamda 20236 segment 
üretimi planlanmakta olup, şu ana kadar 
bütün projenin %75’i tamamlanmıştır. 

Karşılaşılan en büyük problemlerden 
biri Norveç kaya yapısının dayanımının 
kazı çalışmalarını zorlaştırması olarak 
gösterilebilir.

Follo hattı ulaşım projesi Norveç’te 
yürütülen şu ana kadar gerçekleştirilmiş 
en geniş çaplı çalışmadır. Güneydoğu Oslo 
şehirlerarası kalkınma planı doğrultusunda 
gerçekleştirilen bu proje ülkenin ulaşım 
altyapısını arttırmayı ve geliştirmeyi 
planlamaktadır. Oslo ile Ski arasında 22 
km’lik bir güzergah ile Ski şehrinde yeni 
bir istasyon yapımı işini içeren bu projenin 
tamamlanma tarihi Aralık 2021 olarak 
belirlenmiştir. 

etmektedir. Ortalama performans değeri 
yaklaşık olarak 100 m/hafta olup, projede 
belirlenen terminlerden önde devam 
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The last weeks were amazing for Lovsuns projects in Northern America 
and in Turkey. The Alarko job site team celebrated with Lovsuns the 
breakthrough of the TBM at the Kabatas to Mahmutbey Metro Line 
Project in Istanbul, Turkey. And a team from Super Excavators visited the 
LNSS factory in China for final acceptance and tests with „GO“ to send 
the TBM direction Northern America for the Blacksnake Creek Stormwater 
Separation Improvement project in St. Joseph, Missouri, USA.

Lovsuns TBMs successfuL in The WorLd

Dünya GenelinDeki Başarılı lovsuns TBM‘ler 
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Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Amerika ve Türkiye‘de projelere 
devam eden Lovsuns TBM’leri oldukça başarılı bir şekilde 
çalışmalarına devam etti. Alarko ekibi İstanbul’da yürütülen 

Kabataş-Mahmutbey hattında kazı çalışmalarını tamamlamayı 
kutladı. Ayrıca Super Excavators firmasından bir ekip Çin’de yer 
alan LNSS fabrikasında Missouri’de yürütülecek olan Kuzey Amerika 
Blacksnake Deresi Sel Suyu Arıtma Projesi için tamamlanan TBM’in 
fabrika kabul testlerini gerçekleştirdi. 

Kabataş-Mahmutbey metro hattında kazı çalışmaları tamamlandı 

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı kazısı İstanbul’da 
gerçekleştirilmekte ve Türk yüklenici Alarko tarafından yürütülmektedir. 
Avrupa ve Asya’da yer alan bu şehirde konumlanan bu proje her iki 
taraf için de oldukça başarılı geçmektedir. Alarko’nun aldığı ihalenin 
kapsadığı işler arasında mühendislik, tedarik işleri, inşaat, kurulum, 
sistem entegrasyonu, test ve devreye alma işleri yer almaktadır. 22,5 
km uzunluğunda olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının 
5,5 km uzunluğundaki TBM ve NATM kazıları, viyadük yapımı işi, üç 
adet istasyonun yapımı ve 15 istasyonun elektromekanik işleri ihale 
kapsamında yer almaktadır. Bunlara ek olarak, 1,5 km depo alanı 
bağlantısı, depo alanı üst yapı işleri ve bakım binası da projede yer 
almaktadır. Nisan 2018 itibarı ile kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 

İstanbul Yeraltı Ulaşım Ağı

Sadece istanbul’da yer alan metro hattı şantiyeleri için 20 adet tünel 
açma makinası 2017 yılında sipariş edilmiştir. 2010 yılında Toronto 
metro projesi için tedarik edilen 6,12 m çapındaki pasa basınçlı bir 
TBM, Toronto’da revize edilip, çapı 6,5 m’ye çıkartılmıştır. TBM 4 km 
uzunluğunda şehrin Avrupa yakasından yer alan Kabataş bölgesinde 
yer alan çift tüp kazı çalışmalarına 2016 yılında başlamıştır.

İstanbul’da varolan ve planlanan metro hatları 

İstanbul metro hattı toplamda 90 istasyon içermekte (65’ten fazlası 
yeraltı) ve yaklaşık olarak 150 km uzunluğundadır. Bu ulaşım sistemi 
hafif raylı sistemler, banliyö trenleri, tramvay ve otobüs, finüküler 
gibi sistemler ile desteklenmektedir. Avrupa yakasındaki 4 hat ile 
Asya yakasında yer alan 2 metro hattının 2016 yılından itibaren 1 
milyondan fazla kullanıcı ile çalıştığı bilinmektedir. 1989 yılında 
başlayan metro hizmeti caddelerde yer alan trafiği şehiriçi yeraltı 
ulaşımı ile azaltmayı planlamaktadır. 

Metro istanbul tarafından yapım halinde olan veya planlanan yakın 
gelecekteki 5 hat ise aşağıda verilmiştir. 

 M3: Kirazlı-Bakırköy-İDO (2019 yılında açılması planlanıyor)
 M4: Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı (7,4 km uzunluğunda, 

2018 yılında tamamlanması bekleniyor)
 M7: Mecidiyeköy-Mahmutbey; Şubat 2014 ayında başlayan inşaat 

çalışmalarının ardından güzergah Mecidiyköy‘den Yıldız üzerinden 
geçerek Kabataş’a uzatıldı, toplam uzunluk 24,5 km ve 19 istasyondan 
oluşmaktadır. (2018 yılında açılması planlanmakta)

 M8: Asya yakasında Bostancı Dudullu hattı (14,3 km uzunluk, 2019 
yılında açılması planlanmakta)

 M9: İkitelli Sanayi-Ataköy batı bölgesindeki geçiş (13 km, 2019 
yılında tamamlanması planlanmakta)

Fulya Kabataş Metro Hattı M7

İstanbul metro hattı 70 istasyon ve 330 km uzunluğundaki güzergahı ile 
çok büyük bir büyüme aşamasına girmiştir. Projelerin büyük çoğunluğu 
yeni hat olarak tasarlanmış olup, kalan kısmı ise varolan hatlara 
eklenecektir. M7 metro hattı bunların içerisindeki en büyük proje 
olarak yer almakta, 2014 yılında başlamış olup, 2018 yılında hizmete 
alınması beklenmektedir. Yeni güzergah 19 istasyondan oluşmakta ve 
Mahmutbey bölgesinden başlayıp, şehrin Asya ile Avrupa arasındaki 
önemli bir feribot bağlantı noktası olan Kabataş‘ta son bulmaktadır. 
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Lojistik Zorluklar

81 m genişliğinde ve 105 m uzuluğundaki 
Fulya şantiyesinin hazırlıkları Ocak 2016 
ayında başlamış olup, ilk etapta yoğun 
şehirleşmenin olduğu bölgede arazi 
düzenleme işleri yürütülmüştür. Yapılan ilk 
projede metro hattının Mecidiyeköy’de sona 
ermesi planlanmaktaydı, fakat yapılan revizyon 
ile güzergaha 4 istasyon daha eklenerek 
Kabataş‘a kadar uzatılması sağlanmıştır. Yine 
avan projede Fulya bölgesinde bir şaft kazısı 
ile park alanı yapılması planlanırken, revizyon 
çalışmaları sırasında bölgenin yoğun nüfusu 
göz önünde bulundurulmuş ve bu bölgeye 
bir istasyon eklenmiştir. İnşaat işleri iki farklı 
yükleniciye ihale edilmiş ve uzatma hattının 
yapımı ile uzatma hattı istasyonları ve bütün 
istasyonların elektromekanik işleri Alarko 
firması tarafından üstlenilmiştir. 

Fulya şantiyesinde iki adet şaft kazısı 
yapılmıştır. Bunların birincisiden tünel NATM 
yöntemi ile Mecidiyeköy yönünde kazıya 
başlamıştır. Diğer şaft ise TBM kazısı için 
kullanılmış ve Kabataş yönünde çift tüp 
kazısı gerçekleştirmiştir. Şaftın boyutları ise 
33 m derinlikte ve 12 m çapındadır. 4,5 km 
uzunluğundaki TBM kazısı Yıldız üzerinden 
Beşiktaş merkeze ulaşmış ve buradan feribot 
aktarma merkezi olan Kabataş‘a bağlanmıştır. 

Fulya şantiyesinde yer alan iki adet şaft 
nihai aşamada 240 m uzunluğunda ve 80 
m derinliğindeki istasyonun platformuna 
erişecektir. 

TBM ve NATM kazıları için kullanılan 
başlatma şaftlarının sayesinde ilk olarak 
yeraltı istasyonu inşa edilmiştir. Ardından, 
istasyonun kazı aynasından Kabataş yönünde 
TBM itme kuvvetini karşılayabilmesi için 
15 m uzunluğunda bir pilot tünel kazısı 
yapılmıştır. Daha sonra, 110 m uzunluğundaki 
TBM yardımcı üniteleri ile birlikte kurulmuş 
ve pilot tünel sayesinde kapalı modda kazı 
çalışmalarına başlamıştır. Yıldız ve Beşiktaş 
istasyonları TBM’in geçişinden önce inşa 
edilmiş ve kazı için hazırlanmışlardır. 
Kabataş istasyonunda kazı çalışmalarının 
tamamlanması ile Alarko‘nun ileriki 
projelerinde kullanılmak üzere makinanın 
söküm işleri gerçekleştirilmiştir.

Lovsuns Yapımı Revize Pasa Basınçlı Makina

Projede kullanılan tünel açma makinası 
revizyon görmüş 6,57 m çapında pasa basınçlı 
bir modeldir. Lovsuns revizyon işleri boyunca 
yeni bir kesici kafa tasarımını, ileri, sabit ve 
arka şild yapısını ve ana tahrik sistemini 
yeniden yapılandırmıştır. Makinanın geri 
kalan kısmı ise elden geçirilmiştir. Makinanın 
uygulayabileceği maksimum basınç 4 bar 

olup, makina 6 m/sa ilerleme hızına sahiptir. 
91 m uzunluğundaki makinanın 11 m’si TBM 
kısmını geriye kalan 80 m’si ise destek ünitesini 
oluşturmaktadır. Destek ünitesinin ağırlığı ise 
563 tondur. Kesici kafa ve çevresi aşınmaya 
maruz kalmaması için yüksek dayanımlı krom 
karbürden üretilmiştir. Kesici kafanın hidrolik 
destekli tahrik ünitesinin toplam gücü ise 
1200 kW olarak tasarlanmıştır. Makinanın 
erişebileceği maksimum tork değeri 1,8 
rpm’de 6199 kNm’dir. Operatör çalışmalarının 
yürütüldüğü bölge programlanabilir lojik 
kontrolör ile donatılmış ve kesici kafa, vidalı 
konveyör, ana tahrik sistemi ve enjeksiyon gibi 
performans parametrelerini kayıt edebilmek 
için sıralı kayıt sistemi ile entegre edilmiştir. 

TBM otomatik tünel yönlendirme sistemi 
ile LNSS zemin şartlandırma sistemine 
sahiptir. Zemin şartlandırma sisteminin köpük 
enjeksiyon oranı 193 m3/sa boyutunda olup, 
iki farklı kimyasalı (A kimyasalı 24 m3/sa, 
B kimyasalı 2,4 m3/sa olacak şekilde) 16 
bar basınç ile enjekte edebilmektedir. Ayrıca 
havalandırma sistemi 450 m3/dk kapasite ile 
çalışmaktadır.

8 TBM Daha Çalışmalara Başlamak İçin 
Beklemede

Lovsuns Alarko-Cengiz ve  Makyol/İçtaş/
Kalyon/Astor ortak girişimlerinin yüklenicisi 
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olduğu iki metro hattı için toplamda 8 adet 
Pasa basınçlı TBM siparişini aldı. 

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı Projesi 

İstanbul’un asya yakasında gerçekleşecek 
olan 19,78 km uzunluğundaki çift tüp 
metro hattı, Kaynarca ve Pendik arasında 
M4 hattının uzatması olacak ve Kaynarca 
istasyonu B2 hattı ile Tuzla‘ya bağlanacaktır. 
Alarko-Cengiz ortak girişimi C kesitinden 
Kaynarca istasyonu yönünde (2 x 3.2 km) 
iki TBM’i çalıştıracak ve diğer ikisi ise yine C 
kesitinden Tuzla istasyonu yönünde (2 x 3.3 
km) kazı çalışmalarını yürütecektir. Bunlara ek 
olarak, iki TBM Pendik ve Hastane istasyonları 
arasında (2 x 3.39 km) ve şirketin elinde 
varolan bir TBM projede yer alacak ve diğer 1 
adet makina siparişi de ayrıca beklemektedir. 
Makinaların kazıya başlama tarihi 2018 yılı 
içerisindedir.

Beklenen jeolojik koşullar ise genel olarak 
karmaşık yapıda olan zayıftan serte ve 
aşındırıcıdan çok aşındırıcıya kadar kaya 
formasyonlarını içermektedir (kuvarsit, 
kireçtaşı, kumtaşı, çamurtaşı, aşındırıcı 
kuvarsit, dayklar ve daha fazlası). Ayrıca 
bazı kısa kesitlerde alüvyon litolojileri de 
beklenmektedir. 

Kirazlı-Halkalı Metro Projesi

İstanbul Avrupa yakasında 13,2 km 
uzunluğunda çift tüp olarak tasarlanan bu 

hat M3 metro hattı ile Halkalı istasyonunda 
ve M1B hattı ile Kirazlı istasyonunda, M9 
hattı ile Mimar Sinan istasyonunda aktarma 
sağlayacaktır. Makyol/İçtaş/Kalyon/Astor 
ortak girişimi iki adet TBM’i Mimar Sinan 
istasyonunda Kirazlı Bağcılar yönünde 
(2 x 2.7 km) ve diğer iki TBM ise Fatih 
istasyonundan Yarımburgaz yönünde (2 x 3.9 
km) kazı çalışmalarını sürdürecektir. TBM’lerin 
kazıya başlaması 2018 yılı içerisinde 
planlanmaktadır. 

Beklenen jeolojik koşullar ise genellikle zayıf 
kaya, çamurtaşı, kumtaşı, marn, alüvyon ve 
dolgu malzemesidir. 

TBM Özellikleri

 Her iki ortak girişim dörder adet karmaşık 
ayna koşulları için Pasa Basınçlı TBM 
siparişini vermiştir. 1200 kW ana tahrik gücü, 
yüksek tork ve ilerleme miktarlarına sahip 
bu makinalar aynı zamanda aşınmaya karşı 
dirençli kesici kafa ve vidalı konveyör sistemi 
ile donatılmıştır. 

ABD’ye Gönderilecek Olan İlk Çin Üretimi 
Lovsuns TBM’in LNSS Fabrikasında Kabul 
Testi Gerçekleştirildi

Super Excavators firmasından bir ekip Çin’de 
yer alan LNSS fabrikasını makinanın kabul 
testleri için nisan 2018 ayında ziyaret etti. 
Kabul testinin başarı ile gerçekleşmesinin 
ardından TBM Kuzey Amerika‘da yer alan 

Blacksnake Deresi sel suyu arıtma projesi için 
St. Joseph, Missouri’ye yollandı. 

3,3 m çapındaki çift kalkanlı kaya TBM’i 27 
milyon dolar bütçeli St. Joseph, Missouri’de 
gerçekleşecek olan Blacksnake Deresi Sel 
Suyu Arıtma Projesi için Super Excavators 
firmasına satılmıştır. Makina, Lovsuns Kanada 
ekibi tarafından tasarlanmış ve mühendislik 
çalışmaları yürütülmüş olup, Liaoning 
Censcience Industry Co. Ltd. (LNSS) firmasının 
Liaoyang Çin’de yer alan tesislerinde 
üretilmiştir. Lovsuns Genel Müdürü Hongyu Xue 
konu hakkında „Kuzey Amerika marketine LNSS 
ve Lovsuns olarak tedariğini yaptığımız yüksek 
kaliteli makina ile oldukça büyük bir adım 
attığımızı düşünüyorum“ sözlerini dile getirdi. 

Blacksnake deresi projesi ile inşa edilecek olan 
yeni tünel sistemi, kanalizasyon şebekesinden 
suyu alacak ve gerekli yere iletecektir. Proje, 
2 km’den fazla ve 2,3 m iç çapında bir 
tünel yapısı içermekte ve bu çalışma ön 
üretimli contalı betonarme segmentler ile 
desteklenecektir. Bunlara ek olarak, BNSF raylı 
sistemler ile kesişmesi planlanan bölge 38 m 
uzunluğunda ve 2,3 m iç çapındadır. Proje 
toplamda 5 adet şaft kazısı da içermektedir. 
Güzergah boyunca ön görülen jeoloji ise 
yumuşak zemin yapısından sert kaya geçişleri 
yer almakta ve sonlara doğru karmaşık zemin 
koşulları beklenmektedir. Çalışmanın 2019 
yılının sonbahar aylarında tamamlanması 
planlanmaktadır. 

38-41-YURTDIŞI PROJELERİ-DÜNYA GENELINDEKI BAŞARILI LOVSUNS TBM.indd   41 04.07.2018   23:22:53



42 Yurtdışı Projeler – Overseas Projects

Nisan - Mayıs - Haziran 2018  .  www.tunelder.org.tr

A rebuilt Robbins 3.5 m (11.5 ft) diameter Main Beam TBM has yet 
another milestone to add to its storied career: an unexpected cavern, 
encountered and successfully passed through.  

Contractor Eiffage Civil Engineering is operating the machine, which 
launched in 2017 for the Galerie des Janots project in La Ciotat, France.  
The cavern, studded with stalactites and stalagmites and measuring 
8,000 cubic meters (283,000 cubic ft) in size, was grazed on the 
tunneling operation’s left side.  The crew named the cavern “grotte Marie 
Lesimple” after their site geologist. 

Workhorse Machine Makes Progress in 
Difficult grounD

EmEktar makina Zorlu JEoloJik Şartlarda 
ÇalıŞmalarına dEvam EtmEktE
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Revize edilmiş Robbins yapımı main beam TBM kariyerine yeni 
bir başarı ekledi. Ön görülmeyen bir yeraltı açıklığı ile tünelcilik 
faaliyetleri esnasında karşılaşılmış ve başarı ile geçilmiştir. 

2017 yılında kazı çalışmalarına başlayan makina, La Ciotat Fransa’da 
yer alan Galerie des Janot projesinde yüklenici Eiffage İnşaat 
tarafından kullanılmaktadır. Tünelcilik faaliyetlerinin sol bölgesinde 
yer alan, yer altı yapısı sarkıt ve dikit yapılarını içermekte ve toplamda 
8000 metreküp bir alanda yer almaktadır. Tünel ekibi bu açıklığı 
jeolojik araştırmalarını yürüten kişinin ardından Marie Lesimple 
mağarası olarak adlandırmıştır. 

Proje Direktörü Marc Dhiersat “Kazı çalışmalarını yürütebilmek için 
4 m yüksekliğinde bir beton duvar inşa etmek zorunda kaldık. Bu 
sayede TBM geçişi esnasında destek alabileceği bir yapıya sahip oldu” 
sözlerini dile getirdi. Açıklıkta yer alan küçük bir geçiş sayesinde 
erişim sağlanabilmiş ve yer seviyesinden 60 m derinlikte yer 
almaktadır. TBM bu bölgede kazıya başlamış ve toplam 8 kazı adımı 
ardından belirli bir duraklama olmadan geçişini tamamlamıştır. 

Robbins Avrupa Satış müdürü Detlef Jordan “Bu boyutta bir yeraltı 
açıklığı ile karşılaşmak kesinlikle normal değildi. Jeolojik yapı ile 
bağlantılı olan bu yapı karstik ve volkanik formasyonların içerisinde 
yer almaktadır” sözlerini dile getirdi. Karstik boşluklar kazı süresince 
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karşılaşılan zorlu aşamalardan biridir, ayrıca 
bu yapı yapılan sondaj çalışmalarında da 
gözlemlenememiştir. 

2,8 km uzunluğundaki tünelin tamamlanması 
için 1,8 km uzunluğunda kazı çalışmasının 
daha yürütülmesi gerekmektedir. Dhiersat 
“Güzergah üzerinde bu tarz açıklıklardan 
daha fazla konumlanmış olabilir. Bunu 
tespit edebilmek için makina üzerine kurulu 
BEAM Sistemi mevcuttur. Sistem ön delgi, 
püskürtme beton ve ayrı bir vardiyada 
bakım çalışmalarını yürütmektebilmektedir” 
sözlerini ekledi. Beam Sistemi, delme tünelcilik 
faaliyetlerinde elektriksel yöntemler ile 
izleme sistemi olarak tanımlanmakta ve 
kazı aynasının ilerisinde normal olmayan 
yapıların tespitinde kullanılmaktadır. 

Kazı ekibi, ince boyutlu kil içeren kireçtaşı 
yapısında zorlu şartlar altında kazı 
çalışmalarına başlamıştır. Dhiersat “Makina 
kazı çalışmaları esnasında oldukça başarılı 
olmuştur. Performans değerleri yüksek olup, 
makina sert kaya yapısına için oldukça 
uyumludur. Fakat güzergah boyunca her 
zaman sert kaya koşullarında çalışmadık” 
sözlerini ekledi. Zayıf kaya yapısı ve kil yapısı 
tahkimat işlemlerinde reçine enjeksiyonlu 
bulonların kullanılmasını gerektirirken, 
zorlu koşullardaki segmentlerde ise 10-15 
cm kalınlığında püskürtme beton işlemi 
uygulanmıştır. Beş ay boyunca süren zorlu 
jeolojik şartlara rağmen Eiffage firması 
ilerleyen kilometrelerde bu durumun 

düzeleceğini ve tünelcilik faaliyetlerinin 
önümüzdeki 4-5 ay içinde tamamlanacağını 
düşünmektedir. 

Galerie des Janots projesi Marsilya belediyesi 
tarafından Korsika Akdeniz ve eyelet yönetimi 
adına su ve yer altı kaynaklarını koruma 
amaçlı yürütlen on dört adet projeden biridir. 
Tamamlandıktan sonra, şu an demiryolu 
tünellerinde konumlandırılan ve yılda yaklaşık 
500000 metreküp su kaybına neden olan 
hattın yerine geçecektir. Tünel güzergahı 

Calanque Ulusal Parkının altından geçmekte 
ve 15 ila 180 metre arasında değişen örtü 
tabakası altında yer almaktadır. Eski hattın 
yerine geçecek olan bu hat, su tedarik işleminde 
kullanılacaktır. Dhiersat son olarak “Varolan 
hat şu an saniyede 330 litre su tedariği 
gerçekleştirebilmekte olup, yaz dönemi için 
oldukça yetersiz kalmaktadır. Projenin nihai 
amacı hattı güvenli bir konuma almak ve 
kapasiteyi saniyede 440 litre değerlerine 
çıkarmaktır” sözlerini dile getirdi. 
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Yapi Merkezi, giant construction company throughout the world, started 
railway project between Morogoro and Makutupora in Tanzania. This 
project is the second part of the Darüsselam – Mwanza East Africa High 
Speed Train Line and has a 1.924 billion dollar of budget. Yapi Merkezi 
granted also for electrification and signalization part and all sub and 
super structure parts. Including facilities, depot and secondary lines the 
project has 409 km length and will be completed in 36 months.

Yapi Merkezi Started the 1.9-Billion-dollar 
railwaY project that connectS eaSt africa to 
indian ocean 

Dünya çapında önemli projelere 
imza atan Yapı Merkezi, 
Tanzanya’daki standart ray 

açıklığındaki Demiryolu projesinin 
Morogoro ve Makutupora kısmının 
temelini attı. 1 milyar 924 milyon dolarlık 
proje, Merkezi Koridor olarak bilinen 
Darüsselam - Mwanza arasını bağlayan 
Doğu Afrika’nın en hızlı tren hattının 
2. bölümünü oluşturuyor. Yapı Merkezi, 
elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi 
teknolojik birimler de dahil olmak üzere 
tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını 

Yapı Merkezi, Doğu afrika’Yı Hint okYanusu’na 
açacak 1,9 MilYar Dolarlık DeMirYolu 
projesinin teMelini attı
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Dodoma’daki temel atma töreni 
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Silahlı 
Kuvvetleri Başkomutanı ve Başkanı 
HE Dr. John Pombe Joseph Magufuli, 
Tanzanya Çalışma, Ulaştırma ve İletişim 
Bakanı Hon. Prof. Makame Mbarawa, 
Tanzanya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Leonard Chamuriho, TRC 
Genel Müdürü Mr. Masanja K. Kadogosa, 
Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Erdem Arıoğlu, Genel Müdür Özge 
Arıoğlu, Genel Müdür Yardımcısı İlker 
İnceleme, Doğu Afrika Bölge Müdürü 
Abdullah Kılıç ve Proje Müdürü Kemal 
Artüz’ün katılımıyla, 14 Mart 2018 
tarihinde gerçekleşti. 1 milyar 924 
milyon dolarlık Morogoro - Makutupora 
Demiryolu Projesi, Yapı Merkezi 
tarafından inşa edilen, Doğu Afrika’nın 
en hızlı tren hattı Darüsselam – Mwanza 
projesinin 2. bölümünü oluşturuyor. Yapı 
Merkezi, elektrifikasyon ve sinyalizasyon 
da dahil olmak üzere demiryolunun 
bütün altyapısını sağlayacak. 409 
km uzunluğundaki demiryolu inşaatı, 
istasyonlar, atölye, depo alanları ve 
yan hatlar da dahil olmak üzere 36 
ay içinde tamamlanacak. Projenin 2. 
kısmı, başkent Dodoma’dan da geçerek 
Morogoro ve Makutupora şehirlerini 
birbirine bağlayacak. 

160km/saat hıza sahip ve bölgenin ilk 
şehirlerarası elektrikli demiryolu sistemi 
olan Morogoro - Makutupora Demiryolu 
Projesi 1,435 milimetrelik Standart Açıklık 
ile inşa edilecek. Dodoma ile Darüsselam 
arasında emniyetli ve güvenilir bir 
ulaşım kurulmasını sağlayacak olan bu 
kısım aynı zamanda Dodoma’yı modern 
bir başkente dönüştürme vizyonunu da 
güçlendirecek. Yapımı 36 ay sürecek 
proje tamamlandığında Uganda, Ruanda, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 
Tanzanya’yı birbirine bağlarken, Doğu 
Afrika’yı da Hint Okyanusu’na açacak. 

Anahtar Teslim Proje 36 Ay Sürecek

Anahtar teslim olarak inşa edilecek proje 
kapsamında demiryolunun tüm tasarım 
işleri, altyapı inşaat işleri, ray döşeme, 
sinyalizasyon, haberleşme sistemleri, 
yedek parça temini, elektrifikasyon 
ve personel eğitimi de Yapı Merkezi 
tarafından gerçekleştirilecek. Projede 
yaklaşık 50 milyon metreküplük kazı 
ve dolgu işi yapılacak. Yapı Merkezi 
tarafından 36 ayda tamamlanacak projede 
ayrıca 2.250 metre uzunluğunda 46 adet 

köprü, 1.250 metre uzunluğunda 30 adet 
altgeçit, 1.142 metre uzunluğunda 34 
adet üstgeçit, 2.700 metre uzunluğunda 
4 adet tünel, 217 metre uzunluğunda 
8 adet hayvan geçidi, 500’den fazla 
menfez,  8 adet istasyon ile atölye ve 
depo alanları da yapılacak.

Ticaret ve Turizm Hızla Gelişecek

Morogoro ve Makutupora demiryolu 
tamamlandığında Tanzanya’nın başta 
ticaret ve turizm olmak üzere genel 
ekonomisine çok büyük katkıda 
bulunacağı bekleniyor. Denize kıyısı 
bulunmayan Uganda ve Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerin 
zengin yeraltı kaynaklarının demiryolu 
ile Tanzanya limanlarına ihraç etmesine 
de olanak sağlayacak.

Yapı Merkezi 3 Kıtada 3.600 km 
Demiryolu İnşa eEtti

1965 yılında kurulan Yapı Merkezi, 
taşımacılık, altyapı ve genel müteahhitlik 
alanlarında global bir öncü olmuştur. 
2017 yılı sonu itibariyle 3 kıtada 
3.600 kilometre demiryolu ve 51 raylı 
sistem projesini başarıyla tamamlayan 
firma dünyada günde 3,5 milyondan 
fazla yolcunun güvenle taşınmasını 
sağlamıştır. 

Yapı Merkezi, 2016 yılında Asya ve Avrupa 
kıtalarını deniz tabanının altından 
karayolu tüneli ile birleştiren Avrasya 
Tüneli Projesi’ni tamamladı. 2017 yılında 
ise Yapı Merkezi liderliğindeki Ortak 
Girişim, tamamlandığında dünyanın en 
uzun (2.023m) açıklıklı asma köprüsü 
olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü 
ihalesini kazandı.

25.000’den fazla çalışanıyla Yapı 
Merkezi, aranan ve güven duyulan bir 
“dünya markası” olma vasfını gittikçe 
pekiştirmeyi, Türkiye’nin ve dünyanın 
bayındırlık tarihindeki seçkin konumunu 
sürdürmeyi hedefliyor. Engineering 
News-Record - ENR tarafından her yıl 
belirlenen TOP 250 Global Müteahhitler 
listesinde 2017’de 78. sırada yer alan Yapı 
Merkezi, Dünyada En İyi Demiryolları-
Toplu Taşıma Müteahhitler Listesinde de 
9. sırada yer aldı.

Yapı Merkezi’nin, Etiyopya, Cezayir, 
Fas, Senegal ve Sudan gibi diğer 
Afrika ülkelerinde de devam eden ve 
tamamlanmış ulaşım projelerinde imzası 
bulunuyor. 

da kapsayan anahtar teslimi bir proje 
oluşturacak. Atölye alanları, depo ve 
yan hatlarla birlikte uzunluğu 409 
kilometreyi bulan demiryolunun 
yapımı 36 ay sürecek. Uganda, Ruanda, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 
Tanzanya’yı birbirine bağlayan Merkezi 
Koridor’un bir parçası olan proje, Doğu 
Afrika’yı da Hint Okyanusu’na açacak.  

Dünya çapında tanınan Türk inşaat 
firması Yapı Merkezi, Tanzanya’da 
Morogoro ve Makutupora demiryolu 
projesinin temelini attı. Ihumwa/
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15 km uzunluğundaki Rota 2020 
projesi kapsamında Dubai kırmızı 
metro hattı, Nakheel Limanı ile Tower 

istasyonları arasını Expo 2020 alanı ile birlikte 
bağlayacaktır. 

Acciona ve Gülermak ExpoLink konsorsiyum 1 
isimli yüklenicinin inşaat işlerinden sorumlu 
iki firmasıdır. Bu iki firma, Rota 2020 Dubai 
kırmızı metro hattı uzatma projesi kapsamında 
ana tünelcilik çalışmalarının %50’sini 
tamamlamıştır. 

3 Şubat tarihinde Wugeisha EXPO 2020 
isimli tünel açma makinası şu an inşaat 
halinde olan Jumeirah Golf bölgesinde yer 
alan yeraltı istasyonuna varmıştır. Dev tünel 
açma makinası kazı çalışmalarına Al Furjan 
bölgesinden başlamış, Sheikh Mohammed Bin 
Zayed caddesinden geçmiş ve Jumeriah Golf 
alanında yer alan yeraltı istasyonuna varmıştır. 
Bu noktadan kazı çalışmalarına devam edecek 
olan ekip Dubai Yatırım Parkına (DYP) kadar 
kazı çalışmalarına devam edecektir. 

Nakheel Al Furjan bölgesinden başlayan 
tünelcilik çalışmaları 3,2 km boyunca devam 
edip, DYP bölgesine ulaşacaktır. 12,5 ile 36 
metre arasında değişen örtü tabakasına sahip 
bu güzergahta Acciona ve Gülermak firmaları 
Almanya’da tasarlanmış ve üretilmiş olan 9,66 
m çapında ve 100 m uzunluğunda Wugeisha 
EXPO 2020 isimli TBM’i kullanmaktadır. Makina 
şu an var olduğu noktaya kadar, iki buçuk ay 

The 15 km Route 2020 - Dubai Metro Red Line extension will connect Nakheel 
Harbour and Tower station with the EXPO 2020 grounds. Acciona and Gülermak, 
jointly responsible for the civil engineering in the ExpoLink consortium1, completed 
50% of main tunnelling works of Route 2020 project for the Dubai Metro Red Line 
extension. The tunnel begins in Nakheel’s Al Furjan area and covers 3.2 km to DIP’s 
The Green Community, at a depth of between 12.5 and 36 metres. For the excavation, 
Acciona and Gulermak are using a 9.66-metre diameter, 100-metre long TBM 
designed and manufactured in Germany, named “Wugeisha EXPO 2020”.

AccionA And GülermAk complete 50% of 
tunnel drillinG Works in route 2020 project

ACCIONA VE GÜLERMAK ROTA 2020 PROJESİ’NDE 
KAZI ÇALIŞMALARININ % 50 ‘İNİ TAMAMLADI 

İstasyonlardaki Tamamlanma Oranı % 4 ile %4 2 
Arasında Değişiyor

Şu an Expo, hem zemin ve yeraltı istasyonlarında 
mimari ve elektromekanik işler devam etmektedir. 
Yeraltı istasyonları olarak tasarlanan Jumeirah golf 
bölgesi ve DYP istasyonlarında tamamlanma oranı 
sırasıyla %42 ve %8 olarak yer almaktadır. Hem 
zemin olan istasyonlarda ise sırasıyla tamamlanma 
oranları Al furjan % 14, Discovery Gardens % 
12, expo istasyonunda % 7, Nakheel limanı ve 
Tower istasyonunda ise %3 oranındadır. Nakheel 
limanı ve Tower istasyonlarının temel yapılarında 
tamamlanma oranı %50 değerlerine ulaşmıştır. 
Park et devam et terminali ile istasyon arasındaki 
yürüyüş yolu kaldırılmış olup, yeni istasyonun 
inşaat çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Acciona 
ve Gulermak Gardens bölgesindeki derin temel ve 
topuk çalışmalarını tamamlamıştır. Şu an Discovery 
garden bölgesindeki hem zemin istasyonun çelik 
yapı işleri devam etmekte ve toplamda %35’i 
tamamlanmış bulunmaktadır. Aynı zamanda Expo 
istasyonunun temel çalışmaları için beton topuk 
işlemleri de başlatılmıştır. Bu noktadaki çalışma 
da % 70 oranında tamamlanmış bulunmaktadır. 
Western Gate ve Eastern gate istasyonlarındaki 
topuk yapımı işi tamamlanma oranları sırasıyla 
% 90 ve % 40 olarak bildirilmiştir. Viyadük 
segment kurulumu işi için toplamda 60 adet 
segment kurulumu projenin farklı bölgelerinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Rota 2020 Projesi’ndeki İlerlemeler İş Planında 
Belirlenen Şekilde Devam Ediyor

Tünelcilik faaliyetlerinin Aralık 2018 itibari ile ve 
viyadük yapımı işinin ise Kasım 2018 tarihinde 
tamamlanması beklenmektedir. Rota 2020 
kapsamındaki raylı sistem çalışmaları 2019 yaz 
ayından önce tamamlanacak ve 2019 yaz itibari 
ile trenlerin dinamik testleri başlayacaktır.  2016 
yılında Dubai yol ve ulaşım birimi tarafından 
açılan Dubai metrosu kırmızı hattı tasarım, uzatma 
ve varolan sistemlerin revizyonu projesini, Fransız 
Alstom, İspanyol Acciona ve Türk Gülermak 
firmalarından oluşan ExpoLink konsorsiyumu 
yüklenmiştir. 

Projenin toplam bütçesi 2,6 milyar eurodur. Acciona 
ve Gülermak ortak girişimi projenin inşaat işlerini 
yürütmekte ve toplam bütçenin %50’sine sahiptir. 
Alstom ise projenin 50 adet tren dizisi, metro 
sistemi entegrasyon çalışmalarını ve varolan metro 
hattının revizyonu işlerini üstlenmiş ve geri kalan 
% 50 sini bu çalışmalarda yürütmektedir. 

Alstom tarafından yönetilen ve Acciona ile Gülermak 
firmalarını barından ExpoLink 1 konsorsiyumu 
Dubai metrosu kırmızı hattı projesi tasarım, inşaat 
ve varolan hatların revizyonu işlerini Yol ve Ulaşım 
Birimi tarafından yapılan ihalede yüklenmiştir. 

içerisinde gelmiş olup, günde ortalama 13 
m performans değeri ile ilerlemiş olup, en 
yüksek günlük performans değeri 28 m olarak 
belirlenmiştir. 

Tedarik süresini kısaltmak için TBM’in ön 
montaj işlemleri erişim şaftının dışında 
gerçekleştirilmiş ve nihai kurulum şantiyede 
tamamlanmıştır. Aynı zamanda yeni bir yöntem 
olan yeryüzüne yakın bir şekilde tünelcilik 
faaliyetlerine başlanmış, bu sayede derin 
erişim şaftı kazısı atlanmıştır. Bunlara ek 
olarak, segmentlerde su girişini engellemek 
için yeni yenilikler gerçekleştirilmiştir. Route 
2020 Wugeisha isimli TBM 56 adet keskiye 
sahip olup, kaya, kum gibi her türlü jeolojik 
yapıda kazı yapabilmektedir. Çevre dostu 
makina kazı yaptığı bölgedeki jeolojik yapıya 
zarar vermeyecek şekilde üretilmiştir. 

Rota 2020 projesi teknik olarak oldukça 
kompleks bir yapıya sahiptir. Bunun üstesinden 
rahatlıkla gelebilmek için tasarım ve inşaat 
işleri süresince bina enformasyon modellemesi 
her alanda kullanılmıştır. Nakheel Limanı ile 
Tower istasyonları arasında kalan Dubai metro 
kırmızı hattı 15 km uzunluğuna erişecektir. 
Proje, 11,8 km viyadük ile birlikte ikisi yeraltında 
yer alan toplamda yedi istasyon yapımı işini 
içermektedir. İstasyonlardan en önemlileri ise 
Nakheel limanı aktarma istasyonu ile şehrin 
simgelerinden biri olacak olan Expo bölgesinde 
yer alan istasyondur.
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İ stanbul’un dört bir yanında yeni metro 
hattı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu projelerden biri de; Anadolu Yakası’nı 

kuzey-güney doğrultusunda kesecek ve 
tüm metro-banliyö hatlarının entegresini 
sağlayacak olan Dudullu-Bostancı Metro 
Hattı’dır. 2019 yılında açılması planlanan 
Dudullu Bostancı Metro Hattı, 14  kilometre 
uzunluğunda olacak. 13 istasyonun 
bulunacağı yeni hat ile yolculuk 21 dakika 
sürecek. Projenin yükleniciliğini Şenbay-
Kolin-Kalyon Ortaklığı üstlenmiş durumda. 
Çalışmaların gece gündüz aralıksız devam 
ettiği projeyi ziyaret ettik ve TBM Tüneller 
ve Makine İkmal Şefi Enver Koç ile güzel bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

1984 Ankara doğumluyum. 2002 yılında 
girdiğim Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nü 2006 
yılında tamamlayarak, askerlik hizmetimin 

DuDullu-Bostancı Metro Hattı Projesi

ardından 2007’de tünel ve TBM ile tanışma 
fırsatı yakaladım. Geçen 10 yıl boyunca 
tünel ve demiryolu projelerinde çalıştım. 
3 yıllık demiryolu kariyerim hariç, tünel 
olarak şu anda 3. metro projemi bitirmek 
üzereyim. 

Kariyeriniz boyunca görev aldığınız projelerden 
kısaca bahsedebilir misiniz?

Mesleğe 2007 yılında Kadıköy-Kartal 
Metrosu, Anadoluray (Yapı Merkezi – Doğuş 
– Yüksel- Yenigün – Belen Ortaklığı) Projesi 
ile adım attım. Orada 4 yılı aşkın bir süre 
görev aldım. TBM kazılarının bitiminde 
makinelerin toparlanması satılması vb. 
operasyonların içinde yer almam sebebi 
ile oradaki görev sürem diğer projelerime 
nazaran uzundur.

Anadoluray’ın ardından Yapıray Demiryolu 
A.Ş.’de Konya, Afyon ve merkez ofis olmak 
üzere 3 farklı lokasyonda Makine İkmal & 
Bakım Şefi olarak toplam 3 yıl görev aldım. 

Yapıray’ın, makine parkı itibariyle alanında 
söz sahibi firmalardan birisi olması ve en 
az TBM kadar özel ve nitelikli makinelere 
sahip olması sebebi ile bende önemli 
bir yeri vardır. 2014 yılında ise yine Yapı 
Merkezi’nin ortaklık içinde yer aldığı Katar 
Goldline Projesi’ne geçiş yaptım. Proje 
bütçesi ve uygulanan yapım yöntemleri 
açısından bana en büyük yenilikleri burası 
katmıştır. Orada 2 TBM’den sorumlu Senior 
Engineer olarak çalıştım.

Yapı Merkezi ve ortaklıklarında geçen 
8 yılın ardından Dudulu – Bostancı 
Metrosu’na katıldım ve halen burada görev 
yapmaktayım.

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

Özgün bir konu olmadığı sürece, teknik 
bildiri ve karşılaşılan zorluklar gibi 
hususlarda bu tip paylaşımlara yakın 

New metro line projects are 
under construction in Istanbul. 
Dudullu-Bostanci Metro Line, 
aiming to relief the traffic jam 
and ease the transportation 
in the city center is tendered 
by the Istanbul Metropolitan 
Municipality. This metro line 
(Kadıköy-Atasehir-Umraniye 
Districts) with 14 km in 
length is connecting Kadıköy 
(Bostanci)-Atasehir-Umraniye 
Districts. The new line is 
composed of main line tunnels 
and totally 13 stations with 
bored and cut-and-cover type. 
Dudullu-Bostanci Metro Line 
shall have a transport capacity 
of 70.000 passengers per 
hour per direction. Senbay-
Kolin-Kalyon joint venture has 
been granted by the Istanbul 
Metropolitan Municipality. While 
the construction works are 
continuing, we had visited the 
construction site and interview 
with the TBM Tunnelling 
Manager Enver Koc.

DuDullu Bostanci 
Metro line Project
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olduğum söylenemez. İşin doğası gereği 
birçok zorluk ile karşılaşılıp, zorlukların 
üstesinden nasıl gelindiğinin paylaşılması, 
illa ki kıymetli bir husustur. Lakin problem 
daha önceden önlem alınarak bertaraf 
edilebilir miydi? Ya da bir hata sonucu 
mu bu problemle karşılaşıldı? Yapılması 
gerekenler tam olarak yapıldı mı? Okuyucu 
için bunun ayırımını yapmak çok zor.

Bu projeye dahil olma süreciniz nasıl gelişti, 
projedeki görev tanımınız ve sorumluluk 
alanınız nelerdir?

Uzun süre belirli bir şirket kültürü 
içinde çalışıyorsanız ve sisteme alışmış 
iseniz, ister istemez farklı şirket kültür 
ve iş yapma stillerine de uyum sağlayıp 
sağlayamayacağınız hususunda soru 
işaretleri kafanızda belirmeye başlıyor. Bu 
projeye katılmadan önceki dönemde, bu soru 
bende de vardı. Goldline Projesi sonrasında 
bunun en uygun zaman olduğunu düşünerek 
irtibat sağladım. Proje yönetimi ile de aynı 
hedeflere sahip olmamızdan dolayı çok 
hızlı bir anlaşma süreci yaşadık ve projeye 
katılmış oldum.

Şu an TBM Tüneller ve Makine İkmal 
Şefi olarak görev yapmaktayım. 4 TBM 
ile projemizin 16.500 metrelik tünellerinin 
kazısını gerçekleştirdik. Yan görev olarak 
üstlendiğim makine ikmal bölümünün 
işleri de, TBM’in içerisinde bir ara iş olarak 
benimsenmiş durumda. Ayrıca 2 TBM’in 

kazılarını bitirmesi ile de birlikte demiryolu 
hat döşme işlerini de gündemimize almış 
durumdayız.

Bize projenizden bahsedebilir misiniz? Bu 
proje nasıl bir önem taşıyor?

Projemizin en önemli özelliği İstanbul 
Anadolu Yakası’nın kuzey - güney aksındaki 
ilk metro hattı olmasıdır. Dudullu İstasyonu 
ile Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metrosu, 
Kozyatağı İstasyonu ile de Kadıköy – Kartal 
Metro Hattı ile kesişim sağlamaktayız. Ayrıca 

Bostancı’da, şu anda yapımı devam eden 
Marmaray CR3 Projesi’ne yakın konumu 
sebebiyle Doğu – Batı hatlarının tamamı ile 
kesişmektedir.

Projenin resmi adı “Dudullu-Bostancı 
Metrosu İnşaat Ve Elektromekanik İşleri, 
Yeraltı Aktarma Merkezleri (Otoparklar), 
Depo Alanı İle Yönetim Binası Ve Kontrol 
Merkezi İnşaatı Yapım İşi”dir. İşveren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
12.2.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış 
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olup işin tamamlanması için öngörülen 
tarih 12.4.2019’dur.

Hat; Bostancı, Eminalipaşa, Ayşekadın, 
Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, 
Kayışdağı, Türk-İş, İmes, Modoko, Dudullu, 
Yukarı Dudullu, Depo istasyonları 
olmak üzere toplam 13 istasyondan 
oluşmakta. Ayrıca 3 adet de makas tüneli 
bulunmaktadır.

Bostancı’da 886, Kozyatağı’nda ise 2.270 
araçlık olmak üzere toplam 3.156 araçlık 
otopark binası da yine projemiz kapsamında 
yapılacaktır. Projenin sinyalizasyon 
sistemi ise GoA 4 refakatsiz işletim olarak 
tasarlanmıştır.

Projenin jeolojik yapısı hakkında bizi 
bilgilendirebilir misiniz?

Güzergah geneline hakim olan jeoloji 
kireçtaşı ve arkozdur. Orta ve yuksek 
dayanımlı kireçtaşı türleri (siltli, killi, kumlu 
ve kristalize), konglomeratik altere arkoz ( 
siltli, killi, kumlu ve çakıllı) yer yer volkanik 
sokulumları (andezit – dasit – riyolit) ve bu 
etkiyle kalsit –  kuvarsit damarları içinde 
barındıran bir yapıya sahiptir. Cerchar 
Aşındırıcılık İndeksi ortalama 3,5 olmak 
ile birlikte, projenin bazı kesimlerinde 5,5 
mertebelerindedir.

Ekibinizi tanıtabilir misiniz? Kaç kişi bulunuyor 
ve mühendis dağılımı nasıl?

En kalabalık olduğumuz dönemde toplam 
310 kişi ile çalışmakda idik. İşin yönetim 

kısmında 4 kısım şefi, 6 mühendis ve 4 
genel formenimiz var. İşletme kısım 
şeflerimiz Mehmet Ali Keleşoğlu ve Şahin 
Zerdeşt Aslan ikişer makineden sorumlular. 
Makine kısım şefimiz Hüseyin Taşdemir 
ve Elektrik kısım şefimiz Yener Kıraç ise 4 
makineden sorumlular. Özetle 15 kişilik bir 
idareci, mühendis kadrosu işin planlama ve 
uygulamasını yürütmekteyiz.

Her zaman, çözümün bir parçası olmayan 
insanların, başka bir problemin ana kaynağını 
oluşturduklarına inandığımdan tüm 
kararlarımızı ekipçe alırız. Kararları uygulayan 
arkadaşlarımız da, sadece şefleri istiyor diye 
değil, amacının ne olduğunu bilerek işini 
yapar ve en kısa sürede sonuç alırız.

Projede şuan geldiğiniz aşama nedir? Takvim 
nasıl işliyor?

An itibari ile projemizde ince işler ve 
hat işleri başlamış durumda. Hedefimiz 
sözleşmemizde yer aldığı gibi 2019 Nisan 
ayında projeyi tamamlamaktır.

Kendi departmanım adına iyi planlama, 
problemler karşısında hızlı reaksiyon ve 
öngürü ile mevcut zemin koşullarına göre 
iyi ortalamalar yakaladık. Kazılarını bitiren 
makinelerimiz takvim günü ortalaması 
olarak 11,1 m/gün ortalama ile kazılarını 
bitirdiler. İstasyon geçişlerini saymaz isek 
bu değer 16 m/gün seviyelerindedir.

TBM kazılarına istasyonun hazır olmaması 
ve makinelerin gecikmesinden dolayı 

planlanandan daha geç başlayabilmiş 
olsak da gecikme, yolda telafi edildi ve 
sözleşmede yazan tarihlere uygun delme 
işlemi tamamlanıp, hat işleri başladı. İşin 
bundan sonraki süreci de bu güne kadar 
olduğu gibi giderse, herhangi bir gecikmeye 
mahal verilmeden proje tamamlanmış 
olacaktır.

Projede uygulanmakta olan imalat yöntemleri 
konusunda bize daha detaylı bilgi verebilir 
misiniz?

Tek hat 14 km olan projemiz 13 istasyondan 
oluşmakta olup, bunlardan 5 tanesi açık 
kazı , 1 tanesi Top-Down, 7 tanesi ise NATM 
yöntemi uygulanarak açılmaktadır. 

TBM kazıları güzergahın 16.500 metrelik 
kısmını oluşturmaktadır.  Projede toplam 4 
TBM kullanılmış olup, makinelerin tamamı 
kazılarına açık istasyon + makas şeklinde 
planlanmış olan Kayışdağı İstasyonu 
merkezli olarak başlamışlardır. İlerleyen 
dönemde lojistiği hızlandırmak için Bostancı 
yönünde kazı yapan makinelerimizin destek 
üniteleri konveyör bant hariç, yine bir 
diğer açık istasyonumuz olan Kozyatağı 
İstasyonu’na taşınmıştır.

Kazı yapan TBM’lerin teknik özellikleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Makinelerimiz artık İstanbul metroları ile 
özleşmiş çap ve özelliklere sahip 4 adet  
EPB – TBM’dir.  2 adet Herrenknecht , 2 adet 
de Terratec marka makine kullanmaktayız. 
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Projemizin TBM markaları açısından en 
önemli özelliği 2 farklı markanın yan yana 
tüplerde ve aynı şartlarda kazı yapmasıdır. Bu 
sayede aradaki farklılıkları ve performansı 
net olarak karşılaştırabiliyoruz.

Projede kullanılan prekast segment 
betonların üretimi hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Segmentlerimizin üretimini Ataşehir – 
Ferhatpaşa Mahallesi’nde kurduğumuz 
tesiste gerçekleştirdik. Nisan ayı itibari ile 

segment üretimi tamamlanmış haldedir. 
Toplam 13 set kalıp ile karusel sistemde 
imalat gerçekleştirilmiştir. Segment üretim 
fabrikamız şimdilerde kazısını tamamlayan 
TBM’lere de ev sahipliği yapmaya 
başlamıştır. 

TBM’lerde çalışan operatör ve 
mühendislerinizle ilgili neler söylemek 
istersiniz?  

Projemizin başladığı dönemde, TBM 
projelerin bu denli fazla olmamasından 

ve nitelikli projelerin de bitiş sürecinde 
olmasından dolayı, son dönemde yaşanan 
kalifiye personel sıkıntısından proje olarak 
etkilenmedik. Mümkün mertebe, sistemimize 
uyum sağlayabilecek en nitelikli arkadaşları 
seçmeye çalıştık. Yol boyunca kayıplar 
yaşasak da ekip içerisinden uygun atamalar 
ile eksiklerimizi giderdik ve uyum içerisinde 
projeyi tamamlama safhasına geldik.

Mühendis seçimlerinde ise, eğitim yıllarında 
stajlarından takip ettiğimiz, çalışkanlıkları ile 
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göz doldurmuş ve öğrenmeye açık arkadaşlar 
ile birlikteyiz. Genç mühendislerimiz 
meslek hayatlarının ilk yıllarında, başarı 
yakalamanın hazzını yaşama şansına 
eriştiklerinden, hep daha iyisini yapma 
arayışına girerek beklentilerimizi boşa 
çıkartmamışlardır. Hepsinin ileride çok iyi 
yerlere geleceklerine inanıyorum. Sizin 
vesilenizle de projemize emek veren tüm 
ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. 

Bu projede jeolojik veya mekanik ne tür 
problemlerle karşılaştınız? Bunların 
üstesinden gelmek için neler yaptınız?

Dudullu – Bostancı Metrosu benim 
hafızamda aşındırıcılık ile özdeşleşmiş 
olarak kalacaktır.  Kayışdağı İstasyonu’ndan 
başlayıp, Dudullu yönünde kazılarına 
devam eden her iki makinemize de 
tek tüp 2.500 metrelik tünelde toplam 
5 helezon konveyör revizyonu ve 6 kafa 
revizyonu yapmak zorunda kaldık. Kazılara 
başlamadan evvel yaptırdığımız aşındırıcılık 
testlerinden yüksek derecede aşındırıcılık 
ile karşılaşacağımızı zaten biliyorduk, 
beklendiği gibi de oldu. Biz de bu sayede 
helezon konveyör revizyonunu ne kadar 
hızlı yapabileceğimizi öğrenmiş olduk.

Tünelciliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Yeni projelerin bu kadar bol olduğu bir 
dönemde geleceğe karamsar bakmak 
elbette mümkün değil. Lakin ciddi bir 
kalifiye eleman sıkıntısı olduğu da bir 
gerçektir. Burada Tünelcilik Derneği’nin 
önemli bir misyonu üstlenmesi gerektiğine 
inanıyorum. Personel kalifikasyonunu 
arttırma yönünde çalışma yapılması ve 

buna bağlı olarak da imalat kalitesinin 
artması ülkemiz adına önem arz etmektedir. 
TBM ile ilgili teorik ve pratik eğitimler 
ile TBM ekiplerinin bilgi seviyesinin 
yükseltilmesi yönüne çalışmalar da ancak 
Tünelcilik Derneği’nin öncülüğünde kısa 
vadede hayata gerçirilebilir durumdadır. 
Bize de görev düşerse, üzerimize düşeni 
severek yapmaya hazırız.

Son olarak genç mühendis arkadaşlarımıza 
neler tavsiye edersiniz?

Genç arkadaşlarımıza en büyük tavsiyem, 
ezberlere sıkışıp kalmadan yeni bir şey 

denemekten korkmamalarıdır. Yaptıkları 
iş ile ilgili dünyada ne yenilikler var 
ise öğrenmeleri, yapabiliyorsa proje 
şartlarına göre geliştirmeli ve uygulamaya 
çalışmalarıdır. 

Ancak bu sayede herkesten farklı bir 
bakış açısına sahip olabilir ve memlekete 
fayda sağlayabilirler. Eğer fırsatları var 
ise muhakkak yüksek bütçeli bir yurtdışı 
projesinde, mümkün mertebe yabancı 
firmalarda çalışmaları faydalı olacaktır. 
Tabii ki bunun için de iyi seviyede İngilizce 
elzemdir. 
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B irleşik Arap Emirlikleri Mühendisler 
Derneği ve Uluslararası Tünelcilik 
Birliği (ITA), Dubai’de 21-26 Nisan 

tarihleri arasında Dünya Tünel Kongresi ve 
44. ITA Genel Kurulu’na ev sahipliği yapmış 
ve global endüstri için başarılı bir buluşma 
olmasını sağlamıştır. 

Geleceğin şehirleri için yeraltı kullanımının 
rolü başlıklı temasıyla Dünya Tünel Kongresi 
yeraltı inşaatının şehirlerde nasıl daha 
başarılı bir şekilde sürdürülebileceğine ışık 
tutmuştur. Yeni yeraltı tesislerinin yapımı 
ve aynı zamanda doğaya minimum zarar 
verme potansiyeli endüstrinin bugünkü 
zorlu şartlarını oluşturmaktadır. 

DÜNYA TÜNEL KONGRESİ 2018 DUBAİ

Açılış töreni önemli misafirler, özel ve 
kamu kurumlarından yetkililer, uluslararası 
mühendislik derneklerinin başkanları, 
mühendislik ve tünelcilik şirketlerinin 
yetkilileri ve tünelcilik endüstrisinin 
başta gelen yöneticileri katılımında 
gerçekleştirilmiştir. 

Dubai Belediyesi Genel Koordinatörü 
Mühendis Dawoud Al Hajri ve ITA Genel Kurul 
Başkanı Prof. Tarcisio Celestino tarafından 
başlatılan törende yüksek kaliteli dersler 
ve konuşmalar yer almıştır. Muir Wood 
dersi Edward Cording tarafından sunulmuş,  
Napoli’de yer alan Roma devrinden kalma 
yeraltı yol şebekeleri isimli sunum Stefano 
de Caro tarafından yapılmış ve son olarak, 

Mühendis Suleiman Abdelrahman Alhajri 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam eden 
geniş çaplı çalışmalardan bahsetmiştir. 

Birleşik Arap Emirlikleri tünelcilik ve 
yeraltı kullanımda yürüttüğü birçok mega 
proje ile bölgede her zaman bir öncü 
olmuştur.

Dünya Tünelcilik Kongresine ev sahipliği 
yapan ilk Orta Doğu ülkesi olmaktan gurur 
duyuyoruz. Buraya kadar gelen bütün 
akademisyen ve uzmanları selamlıyor ve 
BAE’nin tünelcilik alanındaki mühendislik 
ve bilgi birikiminin bu sayede artacağını 
düşünüyorum. 

Global Tünelcilik Faaliyetleri 

 Global bütçe (2016): 86 milyar Avro

 Yıllık tamamlanan ortalama tünelcilik 
çalışmaları: 5.200 km

 Yıllık %7’lik bir büyüme miktarı inşaat 
sektörünün yıllık büyüme miktarının 
yaklaşık olarak iki katıdır 

Bu noktadan sonra, sunumlar, çalışma 
grupları ve seminerler yer almıştır. Teknik 
bildirilerin 125 tanesi sözlü ve 60 tanesi 
poster olarak sunulmuştur. Dünya Tünel 

Held in Dubai, from 21st to 26th April by the Society of Engineers (SOE) 
and the International

Tunnelling and Underground Space Association (ITA), the World Tunnel 
Congress and 44th ITA General Assembly were a momentous occasion and 
an undoubted success for the global industry. With 125 technical papers 
presented orally and 60 posters, the World Tunnel Congress has once again 
consolidated its position as the world’s premier tunnelling event.

The World Tunnel Congress 2018 dubai
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Kongresi bir kez daha dünyanın bu alandaki 
en büyük etkinliği olduğunu kanıtlamıştır. 

44. ITA genel kurulunda alınan karara göre 
2021 Dünya Tünel Kongresi Kopenhang’da 
gerçekleştirilecektir. Kongrenin önümüzdeki 
yıl Napoli, İtalya’da ve 2020 yılında ise Kuala 
Lumpur Malezya’da yapılması planlanmaktadır. 

Sürdürülebilir ve Yüksek Tecrübeli Deneyim 
İçin Düzenlenen Uluslararası Bir Etkinlik:  

 Yeraltı Kullanımı İçin Yeni ve Sürdürülebilir 
Yaklaşımlar

Yeraltı kullanımı için genel eğilim, şehiriçinde 
yer alan uygulamaların kısıtlı alanlarda 
gerçekleştirilmesidir. Yeni küresel talep ve 
sürdürüebilir hedefler doğrultusunda yeraltı 
kullanımı uygulamalarına dikkatli bir şekilde 
bakılmasını sağladı. Bu nedenlerden dolayı 
WTC sürdürülebilir hedefler ve yeraltı 
kullanımı arasındaki bağlantıyı konu edinen 
birçok konuşmanın ana konusu olmuştur. 

ITACUS tarafından düzenlenen teknik 
oturumlar genel olarak yaratıcı konseptlere 
dikkat çekmiş ve Genç Profesyoneller Derin 
Düşünce programı kapsamında sunulan 
Stockholm’de yer alan sert kaya atık su tüneli 
için yapılan sanal gerçeklilik modeli de buna 
bir örnek olarak gösterilebilir. Karin Dehaas 
tarafından sunulan dijital çift tüp tünel modeli 
ile tünelin etkilediği çevredeki değişimlerin 
gözlemlenmesi ve yaşlanma davranışının 
tahmini için veri üretimi sağlamak ve yeraltı 
inşaatlarının varolan çevresini korumayı 
amaçlamaktadır. 

Bu bölüm için ITACUS komitesi Başkan 
Yardımcıları Han Admiraal ve Antonia 
Cornaro yeni bir kitap yayımladı. Yeraltının 
açıklaması: Geleceğin şehirlerinin 
planlanması ve yaratılması isimli kitapta 
yeraltı kullanımının başka bir tarzdan 
düşünülmesi ve projede yer alan herkesin 
vizyonlarını yansıtabildikleri (şehir 
planlamacıları, tasarımcılar, mimarlar, jeolog 

ve mühendisler) bir ortam oluşturulması 
sağlanmıştır.

Yazarların kitapta anlatmak istediğini 
kısaca özetlemek gerekirse, yenilikçi küresel 
konseptlere bir bakış açısı yaratmak ve yeraltı 
kullanımı için sürdürülebilir gelişmelere 
örnekler verilmesi amaçlanmıştır: yeraltı 
tarlaları, çok amaçlı tüneller, yeraltı yaya 
hatları gibi. . .

ITACUS Komitesi 

Komite dünyada yeraltı kullanımını 
destekleyen ve kullanımını arttırmak ile 
planlama aşamasındaki vizyonun daha 
ilerilere taşınması için kurulmuş bir 
komitedir. 

 21. Yüzyılda sözleşme uygulamaları: ITA 
standart sözleşmeler için Fidic ile birlikte 
çalışmalar yürütmektedir

Yeraltı inşaatı oldukça hızlı büyüyen bir 
market olup, birçok yönden oldukça özeldir. 
Yeraltı çalışmaları üstyapı inşaat sektöründen 
jeolojik yapı ile olan etkileşim boyutunda 
ayrılmakta ve oldukça fazla ön görülemeyen 
doğal parametreleri içermektedir. Bu 
da oldukça yüksek belirsizlik ve risk 
içermektedir. Jeolojinin getirdiği belirsizlik 
sözleşmeler doğrultusunda oldukça büyük 
problemler çıkartabilmektedir. Tünelin 
açılacığı yapının beklenenden daha kötü 
bir durumda çıkması halinde inşaat süresi 
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uzamakta ve ön görülenden daha maliyetli 
olmaktadır. Günümüzde üst yapı inşaat 
çalışmalarında kullanılan kesin maliyet-
termin uygulamaları yeraltı uygulamalarında 
doğru sonuç vermemekte ve yüksek maliyet 
ve zaman aşımını içermektedir. 

FIDIC (Uluslararası danışman mühendisler 
federasyonu) ve ITA AITES (uluslararası 
tünelcilik ve yeraltı uygulamaları derneği), 
Avrupa birliği, dünya bankası, kalkınma 
bankaları ve uluslararası tünel sigorta 
ekipleri tarafından tanınmakta olup, yeraltı 
işleri için sözleşme formu oluşturmak üzere 
birlikte bir çalışma grubu oluşturmuştur 
(TG 10)

Açık oturumda tartışılan yaklaşımların ana 
başlıkları aşağıda verilmiştir. 

 Jeolojik problemlerden dolayı meydana 
gelebilecek risklerin işveren ve yüklenici 
tarafından eşit olarak paylaşılması 

 Ön görülemeyen jeolojik koşulların 
sözleşmenin genel aşaması içerisinde yer 
alması 

 Meydana gelebilecek tartışmalardan 
kaçınma ve karar verme kurulunun 
oluşturulması

 İhale dökümanlarının hazırlanması için 
bir klavuz geliştirilmesi

 Orta Doğu bölgesinde atıksu arıtma 
çalışmaları için yenilikçi bir yaklaşım: STEP 
örneği

Abu Dhabi kanalizasyon şirketi (ADSSC) 
stratejik tünel geliştirme programı (STEP) 

dahilinde geniş çaplı hidrolik taşıma 
prensibine dayanan atıksu tünel şebekesi 
çözümü ile varolan sistemi geliştirmeyi 
ve Abu Dhabi ‘de nufüs artışı dolayısı ile 
meydana gelen talebi karşılamak adına bu 
çalışmaya başlamıştır. 

Derin ve cazibeli akış ile yönlendirilecek 
olan kanalizasyon sistemi Abu Dhabi 
adası ile anakaradaki atıksuyu toplamayı 
amaçlamaktadır. Bu çalışma dünyanın en 
derin kanalizasyon sistemi olma özelliği 
taşımanın yanı sıra, körfezdeki ilk ve en 
büyük uygulamadır. 

41 km uzunluğundaki bu derin kanalizasyon 
tüneli 8 adet pasa basınçlı TBM ile açılmış 
ve ön üretimli betonarme segmentler ile 
desteklenmiştir. 

Tünelin sahip olduğu örtü kalınlığı 30 ile 85 
m arasında değişmekte ve güzergah üzerinde 
17 adet şaft (yaklaşık olarak 2,5 km aralıklı 
olarak) yer almaktadır. Bütün şaft yapıları 
diyafram duvar geçici destek yöntemi ile 
inşa edilmiştir. Tünelin iç çapı ise 4 ile 5,5 m 
arasında değişmektedir. Nihai destek yapısına 
ek olarak, YYPE malzemeli korozyona karşı 
dayanıklı bir kaplama uygulanmıştır. Aynı 
zamanda tünelde meydana gelebilecek 
asit atakları ve atık su içerisinde mevcut 
korozif kimyasallardan korunmak amacıyla, 
ikincil bir beton kaplama uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. 

41 km tünel yapısına ek olarak, STEP projesi 
şehirde mevcut olan 45 km’lik bağlantılı 
kanalizasyon hattı ile birleşmekte ve 2030 
yılı itibari ile günde ortalama 1,7 milyon/m3 
atıksu yönlendirebilen bir drenaj istasyonu 
yer almaktadır. 

Kongre süresince tünelcilik endüstrisinin 
en önemli noktalarına değinilirken, yeraltı 
uygulamalarındaki dijital ve yenilikçi 
konseptlerin nasıl yer aldığına ayrıca yer 
verilmiştir. Ne zaman TBM’lerin tam anlamıyla 
otomasyonlu bir şekilde çalışacağı, havacılık, 
demiryolu ve otomotiv sektörlerinde 
kullanılan yenikçi yöntemlerin tünelcilik 
sektörüne hangi şekillerde uygulanabileceği 
soruları kongre boyunca tartışılmış ve yakın 
gelecekteki kullanım şekilleri ele alınmıştır. 
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Kongreye Türkiye’den Büyük Katılım

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 ise 
Norveç’in Bergen şehrinde düzenlenen 
Dünya Tünel Kongresi’nde de 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 ağırladı.

Kongreye Tünelcilik Derneği ile birlikte 
Türkiye’den bir çok tünelci delege olarak 
katılım gösterirken Türkiye’de faaliyet 
gösteren yerli şirketlerden bazıları da 
stant alarak katılım gösterdiler. Dünya 
Tünel Kongreleri’ne stant satın alarak 
katılım gösteren Türk firmalarındaki artış 
dikkat çekici seviyeye ulaşmış durumda. 
Duabi’de temsil edilen Türk firma sayısı 
tüm zamanların en yüksek rakamına 
ulaştı. Türkiye’den 60 delegenin katıldığı 
etkinlikte Tünelcilik Derneği’nin standı 

Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden 
gelen Türk tünelcilerin buluşup kaynaşması 
ve dinlenmesi açısından önemli bir görev 
üstlendi. Dernek; Türkiye’deki tünel 
projelerinin tanıtımı, Türk katılımcıların 
desteklenmesi ve uluslararası ortamda 
problemlerinin tartışılması açısından bu 
tür etkinlikleri çok önemsemektedir.

68 ülkeden 1500 delegenin katıldığı 
kongrede 141 sözlü ve 211 poster bildiri 
sunumu yapıldı. Türkiye’den 3 adet sözlü ve 
6 adet poster sunumu çok ilgi çekti. Lütfen 
Uluslararası Dünya Tünel Kongresi’nin 
2019 yılında İtalya’nın Napoli şehrinde 
06-09 Nisan tarihleri arasında yapılacağını 
unutmayalım. 
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KONGREYE TÜRKİYE’DEN BÜYÜK KATıLım
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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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“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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ITA COSUF yönetim kurulu başkanı ve 
2018 COSUF ödülü yürütme yetkilisi 
Max Wietek “ITA COSUF tarafından her 

sene düzenlenen ve yıllık toplantılarda 
takdim edilen COSUF ödülü oldukça 
prestijli bir ödüldür. Bu saygın ödül yeraltı 
uygulamalarında iş güvenliği çalışmaları 
yürüten bir öğrenci, genç profesyonel veya 
bir araştırmacıya verilmektedir. COSUF 
ödülünün ana motivasyonu ise bu alanda 
bir kültür oluşturmak ve bilim adamlarını 
desteklemektir” sözlerini dile getirdi. 

Kimler Başvurabilir

Yeraltı uygulamalarında işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konularında teorik veya pratik 
çalışmalar yürüten öğrenci, genç profesyonel 
veya araştırmacılar (35 yaşının altında olma 

ITA COSUF Genç ArAşTIrmACI ve 
PrOFeSyOnelleri DeSTekliyOr

ön koşulu aranır) Başvuru yapan adayların 
ITA COSUF üyesi olması gerekmemektedir. 

Ödül

ITA COSUF kazanan bireyin seyahat ve 
konaklama giderlerini, ödül törenine 
katılmasının yanı sıra aynı zamanda 1000 
euro değerinde bir ödül takdim edecektir. 

Ödül Töreni

ITA COSUF 2018 ödülü 3-5 ekim 2018 
tarihinde Lyon’da düzenlenecek olan 
Otoyol tünelleri işletimi ve iş güvenliği 
konferansından bir gün önce 2 ekim 2018 
tarihinde düzenlenecek olan ITA COSUF 
genel kurulu sırasında verilecektir. Kazanan 
birey aynı zamanda çalışmasını sunabilme 
imkanını da bulacaktır. 

Son Başvuru Tarihi

Bütün gerekli bilgiler ve başvuru formu 
COSUF internet sayfasında yer almaktadır. 
http://cosuf.ita-aites.org/. İngilizce olarak 
yapılacak başvurunun 30 Haziran 2018 
tarihine kadar ITA sekreterliğine ulaşması 
gerekmektedir. 

2009 yılında ilk ITA COSUF ödülünün 
sahibi Delft üniversitesinde yüksek lisans 
çalışmalarını yürüten Batırma tünellerde 
yangın esnasında ısınma olmayan bölgedeki 
çatlak oluşumu adlı tezi ile Ben Nieman’a 
verilmiştir. Pratik ve teorik çalışmaların 
bulunduğu tezde, tünel kaplamalarının 
yangın esnasında ısınmaya maruz kalmayan 
bölgedeki geniş çatlakların yapısını inceleyen 
araştırma genel olarak batırma ve aç kapa 
tünellerinde geçerlidir. 

2010 yılındaki ödül ise tünel uygulamalarında 
geliştirdiği güvenlik uygulaması çalışması 
olan Alman araştırmacı olan Stefan 
Kratzmeir’e verilmiştir. Bilimsel menejer, 
arge müdürü ve SOLIT² araştırma projesi 
yöneticisi olarak çalışmalarının sürdüren 
Stefan, UPTUN, FIT ve SOLIT isimli projelerde 
yüksek mevkiilerde yer almış ve genel 
olarak yangınla mücadele ve kurulu yangın 
sistemleri üzerine çalışmıştır. 

2012 yılındaki ITA COSUF ödülü ise Isveç 
Teknik Araştırma Enstitüsünde araştırmacı 
olan ve tünellerde yangın dinamiği isimli 
çalışması ile Ying Zhen Li’ye verilmiştir. Ying 
Zhen Li tarafından yangın dinamiği üzerine 
yürütülen bu çalışma Eylül 20121 ayında 
yayımlanan ITA COSUF haberlerinde yer 
almaktadır. http://cosuf.ita-aites.org

2013 yılındaki ödül ise otoyol tünellerinde 
tahliye yöntemlerinin modellenmesi üzerine 
çalışmalar yürüten Enrico Ronchi’ye verilmiş 
olup, çalışma sayesinde bireylerin olası 
bir durum karşısındaki modeller üzerine 
tahminler yürütülmüş ve deneyler ile 
doğrulanmıştır. 

2014 yılındaki ödül tünel havalandırma 
sistemlerinin çok boyutlu modellenmesi 
isimli çalışması ile Francesco Colella’ya 
ve 2015 yılındaki ödül ise demiryolu 
tünellerinde tahliye uygulamaları çalışması 
ile Karl Fridolf’a verilmiştir. 

“The Presentation of the COSUF Award Winner on the ITA COSUF meeting 
is every year one of the highlights. The prestigious award is granted to a 
student, young professional or researcher in the field of operational safety 
or security of underground facilities. To develop the culture and knowhow of 
scientists and practitioners is a basic idea of ITA COSUF and this is a main 
motivation to offer the COSUF Award.” said Max Wietek, ITA COSUF chairman, 
commenting the Steering Board decision to award the 2018 COSUF prize.

ITA COSUF PrOmOTeS YOUng reSeArCherS 
And PrOFeSSIOnAlS
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Honshu ve Hokkaido arasındaki 
demiryolu bağlantısı olan Seikan 
tüneli salı günü 30. yıldönümünü 

kutladı. Japon hızlı tren sistemi 
(shinkansen) ve kargo trafiğini birlikte 
yürütülmesi oldukça zorlu bir çalışma 
yaratmaktadır. 53,85 km uzunluğu ile 
dünyanın en uzun denizaltı tüneli olma 

DÜNYANIN EN UZUN DENİZ ALTI TÜNELİ 
ZOR DURUMDA 

özelliğini taşımakta olan bu proje, 
Honshu bölgesinin kuzeyi ile Hokkaido 
şehrini birbirine bağlamaktadır. Tünelin 
23,3 km’lik kısmı deniz tabanının altında 
yer almakta ve açıldığı günden itibaren 
rüzgar ve kar yağışından oldukça az 
etkilendiği için ana ulaşım arteri olarak 
görev yapmaktadır. 

Ayrıca Seikan tüneli 2016 Aralık ayında 
açılan Gotthard Base Tüneli öncesine 
kadar dünyanın en uzun demiryolu tüneli 
rekorunu da elinde tutmaktaydı. 

JR Hokkaido Co. verileri doğrultusunda 
tünelin yapımı 24 yıl sürmüş, toplam 
bütçesi yaklaşık olarak 6,47 milyar dolar 
değerine ulaşmış ve toplamda 14 milyon 
kişi çalışmalarında yer almıştır. 

Tünelin en derin noktası olan deniz 
seviyesinin 240 metre altında kazı 
çalışmaları, sık görülen heyelan ve kazı 
aynasından su gelişi ile oldukça zorlu 
geçmiştir. Çalışmalar süresince 34 birey 
hayatını kaybetmiştir. 

1954 Eylül ayında Tsugaru Boğaz geçişinde 
meydana gelen tayfun fırtınasında batan 
Toya Maru ve diğer gemilerin ardından 
hayatını kaybeden 1100 kişinin sonrasında 
tamamlanan bu tünel, bölgenin en büyük 
problemlerinden birine çözüm olmuştur. 

At 53.85 km, the world’s longest undersea tunnel connects the northern tip 
of Honshu with Hokkaido in Japan. The Seikan Tunnel, 23.3 km of which 
runs undersea, has been a major transport artery since its opening, as 
it is little affected by high winds and heavy snow. The Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism’s council for transport policy has 
considered a plan to adjust freight train timetables so that bullet trains 
and freight trains don’t pass each other in the tunnel. But doing so may 
restrict the amount of goods distributed throughout the country.

World’s longest Undersea tUnnel Faces 
challenges 
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Şu an aktif olmayan Japon demiryolu 
inşaatı firması kazı çalışmalarına 1964 
yılında başlamıştır. 

ICOMOS, UNESCO’ya bağlı bir kurum 
olarak çalışmalarını sürdüren Japonya 
ulusal sembol ve bölge kurulu tarafından 
2017 yılının Aralık ayında bu tünel 
ülkenin teknolojik ve kültürel mirasını 
temsil eden 20 sembolden biri olarak 
seçilmiştir. 

Şu an tünel trafiği oldukça artmış olup, 
yetkililer yolcu ile kargo taşımacılığı 
arasında bir denge kurmak için 
çabalamaktadır. Hokkaido’dan kalkan 
kargo trenleri çoğunlukla tarımsal 
ürünler taşırken, geri dönüşte ise kitap 
ve işlenmiş malzemeleri kuzey bölgesine 
ulaştırmaktadır. 

Gün içerisinde yaklaşık olarak 50 kargo 
ve 30 yolcu treni tünelden geçmekte 
ve toplamda 2,47 milyon ton kargo 
taşımacılığı gerçekleştirmektedir. 2015 
yılı verilerine göre Hokkaido bölgesinde 
üretilen soğanın %60’ı patatesin ise %40’ı 
tünel üzerinden dağıtılmıştır. 

Shuji Tamura Japonya demiryolu 
taşımacılığı birimi başkanı “Seikan 
tünelinin tamamlanması ile Japonya’nın 
sahip olduğu lojistik kapasitesi oldukça 
artmıştır. Kargo trenlerinin taşımacılıkta 
önemli bir rol oynaması için çalışmalarımız 
tam hızıyla devam etmektedir” sözlerini 
dile getirdi. 

Shin-Aomori ve Shin-Hakodate-Hokuto 
istasyonları arasında 2016 Mart ayı ile 
işletime alınan Hokkaido Shinkansen 
hattının en zorlu uğraşlarından biri kargo 
trenleri ile yüksek hızlı trenlerin tüneli en 
iyi şekilde nasıl paylaşılacağıdır. 

Honshu yönünde seyahat eden kargo 
trenleri Hakodate’de yer alan Goryokaku 
istasyonunda durmakta ve motorin ile 
çalışan sistemden elektrik ile çalışan 
lokomotiflere geçiş yapmaktadır. Bu 
noktada, kargo trenleri hızlı trenler ile 
82 km’lik güzergah boyunca aynı bölgede 
seyahat edeceklerinden dolayı farklı bir 
voltaj sistemine geçilmektedir. 

Bu bölümde trenler çift yönlü seyir 
etmektedir, bunun nedeni olarak ise 
kargo ile hızlı trenler zaman zaman 
karşılaşabilmektedir. Kargo trenlerinin 
gecikmesi japon hızlı tren sistemi 
çizelgesini etkileyebilmektedir. Hat 
üzerinde çalışan bir kargo treni makinisti 

“Ben treni hiçbir gecikme veya tehlikeye 
mahal vermemek için oldukça dikkatli 
kullanıyorum” sözlerini dile getirdi. 

Tüneldeki varolan problemlerden biri de 
paylaşımlı geçişlerde yavaşlama sorunsalı 
olarak adlandırlabilir. Hayabusa hızlı 
trenleri ülkedeki en hızlı tür olup, saatte 
320 km hıza ulaşabilmektedir. Fakat 
geçiş esnasında iki trenin karşılaşması 
halinde ortaya çıkan rüzgar basıncı 
kargo trenindeki yüklerin devrilmesini 
gerçekleştirebildiğinden trenin hızı 140 
km/sa değerine düşürülmektedir.

Tünelde uygulanan hız limiti yapılan testler 
doğrultusunda 2019 bahar ayından itibaren 
160 km/sa değerine çekilebilecektir. Bu 
uygulama ile Tokyo ve Shin-Hakodate-
Hokuto istasyonları arasında dört saat 
iki dakika süren yolculuk üç dakika daha 
kısalacaktır. 

Altyapı, ulaşım ve turizm bakanlığı 
konseyinin aldığı karar doğrultusunda 
trenlerin tünelden geçiş çizelgesinde kargo 
ve hızlı trenlerin karşılaşmayacağı göz 
önünde bulundurulmuştur. Fakat, bu şekilde 
uygulamaya alındığı takdirde ülke içerisinde 
dağıtımı yapılan malzemeler kısıtlanacaktır.

Japonya kargo taşımacılığı yetkilisi 
“Demiryolu kargo taşımacılığına talep 
olduğu sürece, seyahat sıklığını düşürebilme 
imkanımız oldukça kısıtlı olmaktadır” 
sözlerini dile getirdi.

Hokkaido japon hızlı tren sistemi 2031 baharı 
ile Sapporo bölgesine kadar uzatılacaktır. 
Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından 
Seikan Tüneli’nin özelliği artacak ve yolcu 
trenleri ile kargo taşımacılığı arasında 
dengeli yeni bir uygulama yapılması 
gerekcektir. 
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Metro Atlanta’nın birkaç km 
batısında yer alan terkedilmiş bir 
taş ocağı hayali diziler olan “The 

Walking Dead” ve “The Hunger Games” 
gibi yapıtlara ev sahipliği yapmaktadır. 
Fakat, kısa zaman içerisinde maden alanı 
yakın gelecekte büyük problem yaratacağı 
düşünülen kuraklık afetine önlem için 
bir rezervuar olarak kullanılmak üzere 
işletime alınacaktır. 

SU TÜNELİ İŞLERİNDE TEKNOLOJİNİN ARTMASI 
MALİYETİ VE RİSKİ DÜŞÜRÜYOR

300 milyon dolar bütçeli bu proje 8 
km uzunluğunda bir tünel içermekte 
ve 120 m derinliğindeki madeni iki su 
arıtma tesisi ile Chattahoochee nehrine 
bağlamaktadır. Projenin nihai amacı 
bölgedeki su tünellerinin artmasını 
sağlamak ve kuraklıktan, kirliliğe, 
selden gel gite kadar mevcut olan su 
problemlerini çözmeyi amaçlamaktadır.  

Atlanta şehri 2009 yılında uzun süreli 
su problemi ile karşı karşıya kalmıştır 
ve bunun sonucunda 4 milyon bireyin 
yer aldığı bölgeye su sorununu çözmek 
için alternatif bir tünel yöntemi 
geliştirilmiştir.

Washington, D.C. ve Fort Wayne, Ind. 
gibi şehirlerde tüneller sel ve atık 
suyun kirlenmesini engellemektedir. 
Charleston, S.C. şehrinde tüneller büyük 
gel git olaylarında sel afetini önlemekte 
kullanmaktadır. Ayrıca, Houston şehrinde 
bir tünel projesi düz bir bölgede inşa 
edilen kısımda sel problemine çözüm 
olarak kullanılmaktadır. 

Black & Veatch’s su işleri genel müdür 
yardımcısı ve yeraltı yapıları yönetim 
direktörü David Egger tünelcilik marketi 
hakkında benim bakış açımdan çok büyük 
bütçeli işler yer almaktadır sözlerini 
dile getirdi. Egger aynı zamanda Kuzey 
Amerika’da su tüneli işlerine yılda 6 
milyar dolarlık bir bütçe ayrıldığını da 
dile getirdi. “Her geçen gün sektöre daha 

An abandoned rock quarry a few miles west of metro Atlanta has served 
as a backdrop for apocalyptic fictional worlds such as “The Walking 
Dead” and “The Hunger Games.” But the quarry will soon function as a 
reservoir safeguarding against a very real potential disaster-drought. The 
$300-million project, including a five-mile-long tunnel, is being built to 
connect the 400-ft-deep quarry with two water treatment facilities and 
the Chattahoochee River. The project is indicative of the growth of water 
tunnels across the nation to solve myriad water problems, from drought to 
pollution, flooding or storm surge.

Water tunnel Business ‘exploding’ as 
technology reduces risk and cost
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çok yüklenici girmekte ve işverenler 
tünellerin sağladığı avantajların farkına 
varmaktadır” sözlerini ekledi. 

Diğer şehirlerde ise milyar dolar bütçeli 
tünelcilik faaliyetleri genel olarak ulaşım 
projelerine gitmektedir. Örnek olarak, 
New York şehrinde Second Avenue 
metrosu veya New York ile New Jersey 
arasına planlanan Gateway tünel projesi 
gösterilebilir. Fakat, yürütülen veya 
planlanan su tüneli projelerinin toplamı 
gösterişli ulaşım tüneli çalışmalarını 
aşmaktadır. CDM Smith geoteknik yapı 
grubu teknik müdürü Mike Schultz, 
ulaşım tünellerinden daha fazla su tüneli 
projesi yer almaktadır şeklinde yorumda 
bulundu.

Egger, Kuzey Amerika bölgesinde yaklaşık 
olarak 320 km su tünelciliği faaliyetinin 
planlama veya tasarım aşamasında 
olduğunu ve bunların 80 km’lik kısmında 
Black & Veatch firmasının direkt olarak 
yer aldığını bildirdi. Jacobs ise dünya 
genelinde tek başına yaklaşık olarak 240 
km su, atıksu ve CSO tüneli projesinde 
yer almaktadır. 

Teknolojinin ilerlemesi sayesinde 
tünelcilik faaliyetlerinin maliyetleri 
azalmış ve bu sayede Fort Wayne ve 
Alexandria, Va. , gibi orta boyutlu 
şehirlerde de su projelerinde tünel 
çözümleri yer almaya başlamıştır. 
Teknoloji aynı zamanda bundan 10 yıl 
öncesine kadar tünel bile açılamayacağı 
düşünülen Houston gibi yumuşak zemin 
formasyonlarında konumlanan şehirlerde 
de planlar dahiline alınmaya başlamıştır. 

Arazi kullanımı göz önünde bulunduğunda 
ise tünel projelerinin maliyet fayda 

değeri oldukça yükselmektedir. Mark 
Johnson sözlerine şu şekilde devam 
etti. “Yerüstünde olan bir arazi modern 
şehirlerde oldukça önemlidir. Örnek 
olarak, atıksu arıtma tesisine ayrılacak 
bir bölgenin ticari bir iş için kullanılması 
ekonomi açısından daha faydalı 
olacaktır”. 

Kısaca özetlemek gerekirse su tünellerinin 
çağı çoktan başlamıştır. Black & Veatch’s su 
işleri tünel tasarım ve proje müdürü Brian 
Gettinger “Su tünellerinin momentumu 
kritik değere ulaşmıştır” sözlerini dile 
getirdi. 

Atlanta Tünel Çözümü

Atlanta’nın büyüme oranı ile şehrin 
bir su rezervuarına ihyatıcı olduğu 
gerçeği ortaya çıkmıştır. 2006 yılında 
sanayi bölgesinde yer alan bir maden 
ocağının satın alınması ile şehrin ihtiyacı 
olacak bir miktar suyun bu bölgede 
depolanması ortaya atılmıştır. Bu alana 
suyun gelebilmesi için bir takım tünel 
mühendisliği çalışması yürütülmüş ve 
Atlanta’da yaşayan bireylere bu proje 
ile ulaştırılması planlanmaktadır. 2015 
yılında başlayan Atlanta su tedarik 
programı dahilinde projenin önümüzdeki 
sene tamamlanmasını ön görmektedir.

Tamamlandıktan sonra, Bellwood maden 
ocağı 9 milyar litre kapasitede suyu 
depolayabilecek ve herhangi bir acil 
durumda şehrin 90 günlük ihtiyacını 
karşılayabilecektir. Depolanacak olan su 
90 ile 121 gün içinde tükenecek olan 
Lanier gölünden temin edilecek suya 
önemli bir tedbir olacaktır. Su havzası 
uzmanı Ade Abon konu hakkında “Her 
yerde yeni gelişmeler mevcut. Her 

zaman güvenli ve temiz içme suyu 
bulma imkanımız olmuyor. Bir günlük su 
kaybı yaşadığımız takdirde 1,2 milyon 
birey üzerinde oldukça kötü bir etki 
bırakmaktayız” sözlerini dile getirdi.

Atlanta projesi ile tünel çözümünün su 
tedariği projelerinde ne kadar önemli 
bir rol oynadığını görmüş bulunmaktayız. 
WSP tünelcilik teknik müdürü Bill 
Hansmire proje hakkında tek bir tünel 
her problemi çözer yorumunda bulundu. 

Stantec, PRAD grubu ve River 2 Tap ekibi 
ile birlikte sert kaya tünelini tasarladı. 
Stantec Genel Müdür Yardımcısı Don Del 
Nero, Robbins tarafından ilk defa yerinde 
kurulum yöntemi ile kurulan tünel açma 
makinasının ABD’de gerçekleşen ilk proje 
olma özelliği taşımaktadır yorumunda 
bulundu.

Driller Mike 

PC Construction Co. , proje müdürü 
yardımcısı ve H.J. Russell & Co ortak 
girişimi risk analizi uzmanı Bob Huie’ye 
göre 121 metre uzunluğunda ve 3,81 
m çapındaki Driller Mike isimli TBM 
kazı çalışmalarının beşte üçünü başarı 
ile tamamlamıştır. Del Nero sözlerine 
şu şekilde devam etti. “CMAR (risk 
yönetimi uzmanı) yöntemi ile  Amerika’da 
yürütülen türünün en uzun ve genel 
tüneller arasında ise üçüncü en uzun 
tünel olma özelliğini taşımaktadır”. 

Abon sözlerine “CMAR yöntemi ile proje 
termininden bir sene kazancımız vardır. 
Tasarımı tamamlamadan veya yüklenici 
firma belli olmadan TBM elimize ulaşmıştı. 
Bu sayede ön görülen süreden bir sene 
önce TBM’i tedarik etmiş bulunduk” 
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şeklinde devam etti. Huie, Delici Mike’ın 
iyi jeolojik şartlar altında günde yaklaşık 
24 metre kazı yaptığını bildirdi. Guy 
F. Atkinson İnşaat şirketi genel müdür 
yardımcısı Gevan McCoy tünelin %40’ında 
3,05 m iç çapında betonarme kaplama 
işlemi yapıldığını dile getirmiştir. Atkinson 
ve Teknik Beton İnşaatı firması ortak 
girişimin bir alt yüklenicisi olarak projede 
yer almaktadır. Şantiye alanında dört adet 
düşey ve üç adet su altına batırılabilir 
türbin pompası ile desteklenen 950 000 
m3/gün kapasiteli bir pompa istasyonu 
kurulumu gerçekleştirilmiştir. Ekip 6,1 
ve 10,6 m çapında iki adet pompa şaftı 
kazısını yaklaşık 90 m olacak şekilde 
yürütmüştür. 

McCoy hazırlık işleri esnasında şantiye 
duvarlarının kaya bulonları ve çelik 
hasırlar ile güçlendirildiğini bildirdi. 
TBM kazı çalışmalarına şantiyenin 
en alt noktası olan deniz seviyesinin 
yaklaşık 170 m üstünde başlamıştır. 
McCoy ayrıca sözlerine “Alt kısımda 
bulunan tünel sadece çok gerek olduğu 
zaman kullanılacak olup, ancak bu 
seviyenin altında su seviyesi yer alırsa 
aktif olacaktır. 636 kotunda yer alan 
giriş yapısı ise su arıtma tesisinin ana 

başlangıç yeri olacaktır” şeklinde devam 
etti. Tünel güzergahı 140 m derinliklere 
erişmekte ve şantiye alanından kuzeydoğu 
yönünde yer alan Hemphill su arıtma 
tesisi yönünde ilerlemektedir. Burada ise 
Kuzey Amerika kazı ekibi tarafından 3,35 
m çapında Georgia eyaletinde ilk kez 
uygulanacak olan beş adet kör kuyu 
kazısı gerçekleşecektir. 

Huie sözlerine şu şekilde devam etti “Kör 
kuyu yöntemi kazı bölgesinin çevresini 
ve rezervuar yapısı zedeleyecek olan 
delme patlatma yöntemine alternatif 
olarak seçilmiştir. Kazı işlemi yapıldıkça 
su dolmakta ve ekip pasayı ve suyu hava 
ile kaldırarak dışarıya atmaktadır”.

Boru sistemi, regülatör ve filtreleme 
aşamalarından geçerek pasadan 
ayrıştırılan su tekrardan tünele verilerek 
kullanılmaktadır. Kazı işlemleri neredeyse 
tamamlanmış olup, ana su tüneli Hemphill 
istasyonuna ekibin bu sene çalışmalarına 
başlayacağı kısa bir delme patlatma 
tüneli aracılığı ile erişecektir.  

Ana tünel ise kuzeybatı yönünde 
Chattahoochee su arıtma tesisine doğru 
ilerleyecek ve burada kazı ekibi, yeni 
bir pompa istasyonu ve 9,14 m çapında 

yaklaşık 90 m derinliğinde bir şaft kazısını 
ayrıca yürütecektir. Bunlara ek olarak, bu 
çalışma 600 m uzunluğunda nehir girişi 
için bir tünel kazısı daha içermektedir. 
Bunun ana sebebi ise şehir yetkililerinin 
eski istasyonu yenilemek yerine tam 
olarak yeni bir istasyon kurulması için 
karar almasıdır. Huie sözlerine şu şekilde 
devam etti. CMAR ekibi de tünel ile suyu 
daha erken buluşturmak için bu şekilde 
bir karar almış olup, yeni istasyonun 
deneme çalışmaları ise bu sene içerisinde 
başlayacaktır. 

Ekip varolan su akışını eski pompa 
istasyonu ve eski boru hattı ile yeni 
istasyon yapımı bitmeden tünele beslemek 
istemektedir. Bunu sağlayabilmek için 
ekipler yukarı yönde akış yapan alanda 
stratejik bir noktada kapatma işlemi 
uygulamayı planlamaktadır. 

Yeni istasyonun tamamlanması ile bütün 
tünel işletmeye alınabilecek ve eski 
sistemde yer alan bütün su yeni sisteme 
aktarılacaktır. Yeni sistem 100 yıl ömrü 
olacak şekilde tasarlanmış ve şantiye 
alanı çevresinde 1200 dönümlük bir 
yeniden yapılandırılan alan yer alacaktır. 
PC inşaat Baş işletme görevlisi Jay 
Fayette konu hakkında “Biz bu durumu 
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göz önüne alan başka bir şehir örneğini 
görmedik. Fakat ülke içerisinde yer alan 
birçok terkedilmiş alan yer almaktadır, bu 
yöntemi kullanarak diğer şehirler de bu 
tarz alanları kullanıma açabilir” şeklinde 
konuştu. 

Daha Küçük Daha Derin

Atlanta’da gerçekleşen bu proje su 
tüneli projelerinin inşaat çalışmalarının 
ulaşım tünellerinin bazılarından daha zor 
olduğunu kanıtlamıştır. 

Su tünelleri havaladırma işlemine gerek 
duymaz ve karayolu ve metro hattı 
tünelleri gibi çıkışları vardır. Fakat giriş 
şaftları ve pompa istasyonu veya atıksu 
arıtma tesisi bağlantıları gibi zorlu 
çalışmalar da yürütülmektedir. Ayrıca, 
su tünelleri dışarıdan gelebilecek olan 
kir ve birikintilere karşı sızdırmaz ve 
atıksuyu veya kanalizasyonu dışarıya 
sızdırmayacak şekilde inşa edilmelidir. 
Schultz sızıntı yapan hidrolik yapılar 
tasarlamıyoruz yorumunda bulundu. 

Genel olarak projenin tasarlanan süre 
zarfını karşılayabilmesi için ikinci bir 
beton kaplamaya gereksim duyulmaktadır. 
Bu aşamada uygulanabilecek diğer 
çözümler ise ön üretimli betonarme 
yapıları membran kaplamalar ile birlikte 
uygulamak veya DC Water’s Blue Plains 
Tünelinde uygulandığı gibi betonarme 
yapının içinde yer alan donatıların 
kalınlığını yarım parmaktan bir 
parmağa çıkartmak olarak gösterilebilir. 
Jacobs firmasından Johnson atıksu ve 
kanalizasyon yapılarının beraber yer 
aldığı bu çalışmada ortamın asidik bir 
yapıda olacağı düşünülürse fazladan 
beton kullanımı oldukça yerinde bir 
karardır şekilinde sözlerini dile getirdi. 

Su tünelleri genel olarak ulaşım 
tünellerinden daha küçük çaplara 
sahiptirler, fakat daha derinde 
konumlandırılmaları işçi sağlığı ve yeraltı 
suyu problemlerini ortaya çıkarmaktadır.

Ulaşım tünellerinde de olduğu gibi 
ilerleyen teknoloji ile tünellerin yapımı 
işleri kolaylaşmakta, güvenli ve daha 
ucuz olmaktadır. TBM teknolojisindeki 
ilerlemeler projeler için oldukça önemlidir. 
Varolan TBM’ler revizyondan gerçirilip, 
yeni projelerde kullanılmaktadır. Şu an 
bilgisayar sistemleri ile izlenen makinalar 
ile her şey ölçülmekte ve yapılan işin 
düzgün bir şekilde tamamlanması 
sağlanmaktadır. Schultz son 15 yılda 

ilerleyen teknoloji oldukça başarılı ve 
farklıdır sözlerini dile getirdi. 

Kirlilik Çözümü

Tarihsel gelişime bakıldığı zaman su 
tünelleri içme suyunu bir noktadan 
diğerine taşımak için kullanılmaktadır. 
Fakat bu 1972 yılında devreye giren temiz 
su yönetmeliğinden sonra değişmeye 
başladı ve kanalizasyon sularının nehir, 
göl ve diğer su kütlelerine dökülmesi 
veya genel olarak kuzeydoğu ve orta 

batıda yer alan birleşik kanalizasyon 
sistemi (BKS) yasaklandı. BKS sisteminin 
Şikago’da Michigan Gölünde yer alan 
kirlilik çalışmaları bu yönetmeliğin 
akabinde başladı. Şikago’da tünelcilik 
faaliyetleri ilk olarak 1975 yılında başladı 
ve 1985 yılında tamamlandı. Şikago 
halen tünel ve rezervuar sistemi üzerine 
çalışmalarını yürütmektedir. Şikogo su 
işletmeleri reklamasyon bölümünden 
alınan bilgiye göre şubat ayında 7,5 cm 
yağmur düşüşünün ardından yaklaşık 15 
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milyar metreküp kapasiteli eski bir taş 
ocağı olan McCook rezervuar bölgesi 
işletime alınmıştır. Bu sayede Des Plaines 
nehri sistemine dökülen kanalizasyon 
oldukça azalmıştır. Cleveland ve 
Milwaukee gibi diğer büyük şehirlerde 
atıksu dağılımını azaltmak için tünel 
çözümüne başvurmaktadır. 

Diğer birçok şehir geride kaldı. 1990’lı 
yıllarda Çevre koruma ajansı bu konu 
hakkında önlem almayan şehirlerde 
uygulamalar yapıp anlaşma yapmaya 
zorladı. Sonunda 50’den fazla mutabakat 
kararı ile New York, Atlanta ve 
Washington gibi şehirlerde dahil olmak 
üzere düzenlemelere gidildi. Geçtiğimiz 
sene çevre koruma ajansı tarafından 
yayımlanan bir çalışmada halen çoğunluğu 
kuzeydoğu ve orta batıda konumlanan 
850 belediyenin fazla yağış alan dönemde 
kanalizasyon suyunu akarsu kaynaklarına 
karıştığı belirlemiştir. Bu tarz çalışmalar 
sayesinde alınan yükümlülükler ile inşaat 
çalışmaları başlatılmıştır. 

WSP çalışanlarından Hansmire “Temiz su 
yönetmeliği ile birçok şehir ve belediye 
sistemlerini temizlemeye başladılar. Yıllar 
önce yapmamız gereken çalışmaları ise 

daha yeni yapmaya başladık” şeklinde 
konuştu.

Avrupa’da yürürlüğe giren benzer 
yönetmelikler ise yine tünel çözümlerine 
başvurumasına neden olmuştur. Bunların 
arasında Birleşik Krallık’ta Thames 
Nehrinde inşa edilen Lee Tüneli ve 
İskoçya Glaskow’da yer alan Shieldhall 
tüneli gösterilebilir. 

BKS sistemlerinde yağmursuyu tünellere 
şaftlar sayesinde ulaşmaktadır. Tünellere 
vardıktan sonra ise cazibeli akış sistemi 
ile arıtma tesisine yönlendirilmektedir. 
Tesis suyu bünyesine alıp, arıtıp geri 
gönderene kadar su tünelde kalmaktadır. 
Arcadis Hidrolik Baş Mühendisi Chris 
Ranck 5,4 ile 6 m arasında değişen 
tünellerin her bir mil uzunluğu yaklaşık 
olarak 37 milyon m3 suyu bünyesinde 
tutabilmektedir. 

Tanklar, rezervuarlar, açık su kanalları 
ve yeşil altyapı sistemleri BKS sistemini 
idare etmektedir. Genellikle tüneller BKS 
programının bel kemiğini oluşturmaktadır 
ve büyük şehirler için tünel çözümü 
suyun bir yerden bir yere taşınması için 
tek mantıklı yöntemdir. 

Carlton Ray Blue Plains tüneli dahil dört 
adet tünel sistemi ile Washington, D.C 
nehir temizleme programı Genel Müdürü 
“Tünellerin birçoğu yoğun şehirleşmeye 
sahip olan belediyeler içindir. Aç kapa 
yöntemi ile yapılacak bir altyapı kazısı 
oldukça büyük problemler ortaya 
çıkaracaktır” sözlerini dile getirdi. 

Ray aynı zamanda Indianapolis’teki 
tünelcilik faaliyetlerine de dikkat çekti. 
“Tünellerin faydalarını yeteri kadar 
vurgulayamıyoruz. Bireyleri rahatsız 
etmeden gereken akışı sağlamayı çok 
rahat başarabilmektedirler”. Tünellerin 
göz önünde bulunmamasının yanı sıra 
aynı zamanda suyun merkezden dışarıya 
taşınmasına ve bu sayede arıtma 
tesisinin şehrin içinde yer almasına engel 
olmaktadır. Ray bu konu hakkında “Bu 
özellikle tünel sisteminin merkeze çok 
yakın olduğu Washington DC‘de gerekli 
bir çözümdü” sözlerini ekledi.  

Johnson sözlerine “Bu tarz tesislerin 
yeraltında inşa edilmesi yerüstünde 
alan kullanımı için daha uygun yapılara 
yer açmaktadır. Tünel çözümünün 
uygulanması ile yerüstündeki etkiler 
azaltılmakta ve daha sürdürülebilir bir 
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çözüm ortaya atılmaktadır” şeklinde 
devam etti. 

Büyük çoğunlukla BKS sisteminin su 
tünelleri orta çaplı şehirlerde kullanım 
bulmaktadır. Ray son olarak “Şu an 
için daha büyük alanlara yatırımlar 
yapmaktayız, fakat küçük çaplı şehirlerde 
diğer şehirler için geliştirilen teknolojiden 
faydalanacaktır” sözlerini dile getirdi. 
Örnek olarak, nehir temizleme programı 
kapsamındaki TBM kazı çalışmalarını 
yumuşak zemin yapısında sürdürmüş 
ve neredeyse hiç oturma değeri elde 
edilmemiştir. 

Daha Küçük Şehirler Büyük Tüneller 

Fort Wayne şehrinde gerçekleştirilen ve 
Salini Impregilo ve S.A. Healy tarafından 
yüklenilen 188 milyon dolar bütçeli 8 
km uzunluğundaki tünel 2021 yılında 
tamamlanacak ve BKS sisteminin sahip 
olduğu miktarı %90’a kadar veya yaklaşık 
yılda 3 milyar metreküp değerine kadar 
azaltacaktır. 

Alexandria şehrinde 2025 yılı itibari 
ile BKS sisteminde düşüş yapması 
beklenen çalışmasında iki adet bağlantılı 
tünel çözümü ile akışı planlamayı 
düşünmektedir. Şehir ve su idaresi 
dört adet çözüm yöntemi sunmuştur. 
Bağlantılı tünel çözümü bahsi geçen beş 
kriterin hepsini sağlamak zorundadır: 
düşük bütçeli uzun ömürlü tasarım, 
uygulanabilirlik, termin, işletme ve bakım 
ve topluluk üzerindeki etki ve faydalar. 
Bunlara ek olarak, çevre sakinleri her 
zaman fazla suyu barındıracak tank 
yapımı işine oldukça karşı çıkmaktadır. 

Alexandria Renew Yağmurlu Hava 
Program Müdürü Liliana Maldonado 
konu hakkında “bir düşüncenin diğerini 
desteklediği söylenir fakat, tanklar 
konusunda bölgede yaşayan bireyler 
oldukça katı düşüncelere sahipti” sözlerini 
dile getirdi. 

Altyapı Birimleri Genel Müdür Yardımcısı 
Bill Skrabak, “Tanklar konusunda şehrin 
harmonisiyle uyuşmadığı ve dokusunda 
yer alamayacağı konusunda herkes hem 
fikirdi” sözlerini dile getirdi. Tasarım 
aşaması tamamen bitirilmemesine 
rağmen, projenin tamamlanabilmesi için 
350-550 milyon dolar arası bir bütçe 
gerekmektedir. 

Teknolojideki ilerlemeler sayesinde 
tünelcilik faaliyetlerindeki maliyetlerin 

ve risk katsayısının düşmesine neden 
olmaktadır. Jacobs firmasından Johnson 
Londra’da gerçeleştirilen Thames nehrinin 
altında 32 km uzunluğunda tünel inşası 
gibi bazı şehirlerde nehir boyunca bir 
yaklaşım tüneli veya depolama alanı kazısı 
bazen birçok bağımsız depolama tankı 
inşa etmekten daha ucuz olabilmektedir 
yorumunda bulundu. 

100’den fazla tasarım ömrüne sahip su 
tünelleri normalde yürütülen 50 yıllık 
tasarımlara karşı daha cazip bir yatırım 
olarak gözükmektedir. CDM firmasından 
Schultz “Bir yapı inşa edilecekse bunun 
ömrünün uzun olması beklenmektedir” 
sözlerini dile getirdi. Diğer bölgeler gibi 
tünelcilik faaliyetlerinde yoğunlaşan 
Alexandria tasarım çevçeresinde 
tünel açma makinalarının varolması 
için gerekli vakti yaratacaktır. Arcadis 
firmasından Ranck “Gördüğümüz kadarıyla 
şehirler ve altyapılar inşaat marketini 
zamanlamaktadır. Bütün endüstri giderek 
ilerlemektedir” sözlerini dile getirdi. 

Sel Çözümü

Su tünelciliği kazı çalışmalarında artan 
teknoloji ile tünel çözümleri kronik ve 
yeni sel problemlerine çözüm olarak 
kullanılmaktadır. 

Black & Veatch firması Houston tünel 
yapımı fikirlerinde lider olup, şehirde 
karşılaşılan Harvey Kasırgası gibi büyük 
afetlere çözüm bulmaktadır. Yıllar boyunca 
Houston’da tünelcilik faaliyetleri yüksek 
yer altı su seviyesi ve killi ve kumlu 
zemin yapısından dolayı göz önünde 
bulundurulmuyordu. Black & Veatch 
firmasından Gettinger, TBM teknolojisinin 
bu engeli ortadan kaldırdığına ve nehir 
üzerinden ve rezervuarlardan aktarılan su 
ile bölgede yeterli kapasiteye ulaştığını 
bildirdi. 

Gettinger  “Şehir olarak sel suyundan 
kurtulmayı amaçlıyoruz fakat su tedarik 
hattının Los Angeles’ta yer alan su kemeri 
gibi görünmesini de istemiyoruz. Doğal 
yapıların görünümünü bozamamak ilk 
amacımız” sözlerini ekledi. 

Houston’daki tünelcilik faaliyetleri 
halen ilk aşamadadır, fakat bölgedeki 
uzun vadeli altyapı planları göz önünde 
bulundurulduğunda milyar dolarlık 
bütçeler gözükmektedir. 

Dallas ve Austin selin etkilerini azaltmak 
için tünel inşaatlarını yürütmektedir. 

Austin projede açık rezervuar sistemi 
yerine tünel çözümünü tercih etmiştir. 
Gettinger sözlerine “Bence başarılı 
çalışmalar sonucunda yükselen çözümler 
sayesinde tünelcilik oldukça çevresel 
faydalar sağlayacaktır” sözlerini ekledi. 

Su tünelleri aynı zamanda kıyı şeridinde 
meydana gelen sel problemlerine de 
çözüm olmaktadır. Black & Veatch 
Charleston’da Jay Dee Construction Inc., 
tarafından yüklenilen ve büyük çaplı gel 
gitler ile birlikte gerçekleşen sel afeti 
için bir tünel tasarladı. 135 milyon dolar 
bütçeli proje 35 ile 45 metre arasında 
değişen derinlikte ve 3,6 m çapında bir 
tünel, sığ bölgeleri korumak için bir adet 
pompa istasyonu, fırtınadan kaçış için bir 
rota, bir hastane ve acil durum afet ofisini 
içermektedir. 

Bütün altyapı tasarımları iklim değişikliği 
hesaba katılarak yürütülen hidrolik 
modeller doğrultusunda yürütülmekte ve 
yüksek miktarlı yağış alındığı takdirde 
suyun ne şekilde yönetileceğini hesaba 
katmaktadır.

Ranck “Toplam olarak bakıldığında ise 
sorun artmaktadır. Yağış miktarının 
azaldığını görmek istemiyorsunuz ve 
ardından yağmur bir kerede düşüyor” 
sözlerini dile getirdi. 

Milwaukee Büyükşehir Su İdaresi ve 
ABD Su Birliği Başkanı Kevin Shafer 
Depolanan suyun yeniden kullanımı ile 
oldukça ileri projeler yer almaktadır. Aynı 
zamanda geçen günlerde Çin’e yaptığım 
bir seyahatte benzer bir önerinin 
tartışıldığına şahit oldum” sözlerini dile 
getirdi. 

Su tüneli konusunun sona ermeyeceğine 
emin olabilirsiniz. Ranck sözlerine 
“Cape Town’da meydana gelen suyun 
neredeyse tükenme problemi Amerika’da 
da gerçekleşebilir. Bunun farkındayız ve 
bu konu üzerine düşünüyoruz” sözlerini 
ekledi. Çin çölü sulayabilmek için su 
tünelleri tasarlamaktadır. Kaliforniya 
Sacremento nehrinden Los Angeles 
şehrine su taşıyacak olan bir tünel 
tasarlamaktadır. 

Johnson ise son olarak “Teknoloji ilerlediçe, 
daha birçok proje ekonomik olacaktır, 
ben sadece çalışmalara özveri ile devam 
ettiğimiz takdirde tünelcilik çözümlerinin 
başarılı olacağını düşünüyorum” sözlerini 
dile getirdi. 

Kaynak: www.enr.com
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KÖMÜRDER yerli kömüre yatırım 
yapan ve çevreye değer katan 14 
kurum, kişi ve şirketi ödüllendirdi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
desteğiyle Kömür Üreticileri Derneği 
(KÖMÜRDER) tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen Uluslararası Temiz Kömür 
Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’nda kömüre 
değer katan kişi, kurum ve şirketler 
ödüllendirildi. İstanbul Pullman Kongre 
Merkezi’nde 10 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleşen ödül töreninde, kazananlar 
ödüllerini Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli 
ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

KÖMÜRE DEĞER KATANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Genel Müdür V. Ömer Bayrak’ın elinden 
aldı.

İşte kömüre değer katanlar:

Yatırım Ödülleri: Polyak Eynez, Aksa 
Enerji, Bereket Enerji
50. Yıl Ödülleri: Akçelik Madencilik, Aydın 
Linyit, Ercan Şirketler Topluluğu
Çevre Ödülü: Yeniköy - Kemerköy Elektrik 
Üretim A.Ş.
Sosyal Sorumluluk Ödülleri: TKİ (Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu), CEN-MA 
(Cengiz Madencilik)
Rehabilitasyon Proje Ödülü: Anadolu 
Birlik Holding

Proje Ödülü: Garanti Koza Enerji
Onur Ödülü: Prof. Dr. Güven Önal
İstihdam Ödülü: İmbat Madencilik
Teknoloji Ödülü: Kolin - Hidro - Gen

KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat, 
“Kömür Üreticileri Derneği olarak 
gerek sektöre gerek çevreye gerekse 
hayatımıza katkıda bulunan değerli 
sektör temsilcilerini desteklemek ve 
sektördeki firmalarımızı teşvik etmek 
için ödüllendiriyoruz. Bu yıl 9 dalda 14 
başarılı kurum, kişi ve projeleri belirledik. 
Milli enerji politikamızın değişmez bir 
parçası olan yerli kömürle ilgili örnek 
olan bu projeler, inanıyoruz ki sektörle 
ilgili olumsuz algıları da kırmaya yardımcı 
olacak. Hedefimiz Türkiye’nin kendi 
enerjisini kendi üreten, enerjide bağımsız 
bir ülke olması. KÖMÜRDER olarak biz 
de tüm üyelerimizle birlikte bu hedefi 
hayata geçirmek için çalışmalarımıza 
var gücümüzle devam ediyoruz” diye 
konuştu. 

Energy and Natural Resources Ministry and Coal Producers Association 
organized the second international clean coal technology summit and 
fair. Persons, companies and institutions who are added value to coal are 
rewarded. The ceremony took place in Istanbul Pullman Congress Center at 
10th of April. Rewards are given by Energy and Natural Resources Minister 
Zafer Benli and Turkish Coal Enterprise General Manager V. Ömer Bayrak.

Persons Added VAlue to CoAl Are rewArded
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Kaynak: www.yenisafak.com

9’UNCU ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KONGRESİ

Ministry of labor and social security organized an important congress. This 
meeting has been done since 2001 and this time it will be held in Halic 
Congress Center between 6-9 May 2018. The theme of the congress is 
Coordination and Collaboration at Health and Safety.

9th InternatIonal health and Safety 
CongreSS In IStanbul 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
önemli bir organizasyona ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor. Bakanlığın 2001 

yılından bu yana düzenlediği Uluslararası İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin 9’uncusu, 6-9 
Mayıs 2018 tarihleri arasında, İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde yapılacak. Kongrenin bu 
yılki teması ise “İş Sağlığı ve Güvenliğinde 
Koordinasyon ve İşbirliği” olacak. 

Kongre’ye, tüm dünyadan yetkin isimler 
katılım sağlayacak. Avrupa Güvenlik ve Sağlık 
Profesyonelleri Örgütleri Ağı (ENSHPO) 
Başkan Yardımcısı Ralf Giercke, Uluslararası 
İş Müfettişleri Derneği (IALI) Genel Sekreteri 
Ho Siong Hin ve İş Güvenliği ve Sağlığında 
Avrupa Araştırmaları Ortaklığı (PEROSH) 
Sağlıklı Yaşam ve Uluslararası İlişkiler 
Direktörü Jan Michael Meeuwsen, Türkiye’de 
çalışma hayatını oluşturan tüm taraflar ve 
uzmanlar, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
bilgi ve tecrübelerini kongre katılımcılarıyla 
paylaşacak.  

İş Sağlığı ve Güvenliği 31 Ana Başlıkta 
Görüşülecek

Toplam 3 gün sürecek kongrede iş sağlığı 
ve güvenliği, risk yönetimi, davranış 
bilimlerinin de aralarında bulunduğu toplam 
31 ana başlıkta süreçler ve gelişmeler 
değerlendirilecek, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği 
açısından hassas olan maden, inşaat, metal, 
kimya ve tarım sektörleri masaya yatırılacak. 
Meslek hastalıkları, yüksekte çalışma, iş 
sağlığı teşvik mekanizmaları, kişisel koruyucu 
donanımlar, acil durum yönetimi ile iş 
sağlığı ve güvenliğinde en iyi uygulamalar 
da kongrede tartışılacak konular arasında 
yer alacak.  Kongreyle, eş zamanlı olarak 
düzenlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Fuarı’nda ise, bu alandaki en son yenilikler, 
katılımcıların ilgisine sunulacak.  

Ana Amaç Güçlü Bir İşbirliği Zemini Sağlamak

Artık bir gelenek haline gelen kongre; iş 
sağlığı ve güvenliğinin teşvik edilmesini, 
bu alanda toplumsal bir bilinç oluşturmayı 
ve katılımcılar arasında bilgi, uygulama ve 
deneyim alışverişi sağlamayı hedefliyor. 
Kongre aynı zamanda, çalışma hayatının 
tüm aktörleri arasında güçlü bir işbirliği 
zeminini oluşturmayı amaçlıyor.  Kayıt, bildiri 
başvuruları ve kongreyle ilgili detaylı bilgilere 
www.isggm.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. 
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Çayeli Bakır’ın sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü ve bu 
yıl 8’incisi düzenlenen, “Temel Madencilik Eğitimi” programı 
başarıyla tamamlandı. Eğitim kapsamında, Madencilikte İlk 

Yardım, Kaldırma-Yükleme, İş Kamyonu, Mekanize Metal Madenciliği 
ve Bakımı konularındaki eğitim programına katılanlar, sertifika 
almaya hak kazandı.

Çayeli Bakır’ın Madenli beldesi sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği 
meslek edindirme projelerinden olan “Temel Madencilik Eğitimi”nin 
8’incisi tamamlandı. İlk yardım, platform, mekanize metal madenciliği 
ve iş makinası bakımı, kamyon kullanımı alanlarında 3 ay süren 

Cayeli Copper mine organized the 8th social 
responsibility project named “Basic Mining 
Course”. Within the course participants informed 
about first aid in mining, lifting and loading, 
work trucks, mechanized metal mining and 
maintenance.

Cayeli Copper ConduCted a BasiC 
Mining Course 

ÇAYELİ BAKIR’DAN “TEMEL MADENCİLİK EĞİTİMİ”

eğitimler sonunda, 14 kişi daha sertifika almaya hak kazandı. Sertifika 
töreninde konuşan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi 
ve Çayeli Bakır Toplum Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman 
Karamustafa, Toplum Danışma Kurulu’nun tavsiyelerinden birinin 
bu tür eğitimlerin verilmesi olduğunu belirterek, Çayeli Bakır’ın 
madencilikte eğitim misyonu üstlendiğini gördüklerini ve bunun 
devam etmesini arzu ettiklerini ifade etti. 

Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı ise Çayeli Bakır’ın yöreye 
sağladığı katkılardan en önemlisinin mesleki yeterlilik olduğunu, 
sertifika alan kişilerin burada ve diğer bölgelerde işe girmelerinin 
çok daha kolay ve hızlı olduğunu ve bundan çok memnun olduklarını 
belirtti. 

Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini sosyal sorumluluk bilinciyle 
sürdürdüklerini belirten Çayeli Bakır Genel Müdür Vekili Murat Güreşçi, 
“Meslek edindirme amacıyla bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiğimiz ‘Temel 
Madencilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu eğitimle komşularımızın özellikle de gençlerimizin 
yeteneklerini geliştirmelerinin ve iş hayatına atılmalarının bölgemize 
büyük değer katacağına inanıyoruz” dedi. 

Bugüne kadar düzenlenen eğitimlerle 86 kişi ‘Temel Madencilik’te 
mesleki lisans sahibi olurken; eğitime katılanların yüzde 79’u başta 
Çayeli Bakır’da olmak üzere madencilik sektöründe istihdam edildi. 
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Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. 
Havalimanı gibi Türkiye’nin en büyük 
projelerinde kendini kanıtlayan 

Sany, Gayrettepe ve 3. Havalimanı arasında 
yapımı devam eden metro projesinde de 
farkını gösteriyor.

Çeyrek asırlık birikimi, çok sayıda ülkede 
bulunan üretim merkezleri ve geniş ürün 
gamı ile dünyanın en büyük 5 iş makinası 
üreticisinden biri olan Sany, Türkiye’de de 
parmakla gösterilen bir konuma sahip. 
Bugün Türkiye’nin dev projeleri olarak 
adlandırılabilecek Kuzey Marmara Otoyolu 
ve 3. Havalimanı gibi projelerde dahi 
Sany’nin ASCENDUM Makina güvencesiyle 
pazara sunduğu paletli vinç ve fore 
kazık makinalarının ağırlığını görmek bu 
durumun en büyük kanıtı. Gayrettepe ve 3. 
Havalimanı arasındaki çalışmaların büyük 
bir hızla devam ettiği metro hattında 
görevli firmalardan gelen dönüşler de 
Sany’in sahada rakip tanımadığı yönünde.

“Proje için biçilmiş kaftan”

Dünyanın en büyük havalimanı olma 
iddiasıyla yola çıkılan ve ilk etabının 
29 Ekim tarihinde açılması planlanan 
3. Havalimanı’nın şehir merkeziyle 

Sany participated successfully in North Marmara Highway and 3rd 
airport projects and showing its difference in Gayrettepe and 3rd 
airport metro line.

Sany Steady Company of Giant projeCtS

DEV PROJELERİN DEĞİŞMEZ İSMİ SANY

bağlantısının sağlanması noktasında 
Gayrettepe ve Havalimanı arasındaki 
metro projesinde çalışmalar rekor hızla 
sürüyor. 2 etap şeklinde gerçekleştirilen, 
6 ilçeden geçecek ve toplam 13 istasyona 
sahip olacak olan metro hattı totalde 66 
kilometre uzunluğunda olacak. Hattın ilk 
etabında yer alan Göktürk istasyonunda 
görev alan HNM Zemin firmasının sahibi 
Hikmet Ersoy, “Metro hattında önemli 
ölçüde yol kat ettik. Şimdilerde Göktürk 
istasyonundaki kazıkların yerleştirilmesi 
görevini yürütüyoruz. Şu anda 5. 
istasyondayız, tüm hattın 2 ila 3 yıl arasında 
tamamlanacağını öngörüyoruz” diyor.

“Göktürk istasyonunda toplam 6 iş 
makinası çalışıyor ve bunların 3 tanesi 
Sany. Firmamız bünyesinde 3 adet 60 
tonluk SANY paletli vinç kullanıyoruz. 
Gerek fiyat-performans açısından rakipsiz 
olması gerekse sektörden aldığım olumlu 
referanslar Sany ile çalışmamda etkili 
oldu. Bugün de görüyoruz ki demirlerin 
kuyuya indirilmesi, gelen tırlardan 
indirmelerin yapılması, saha içerisindeki 
ağır tonajlı ürünlerin sevkiyatı gibi 
fonksiyonu içerisinde yapabileceği tüm 
işlemleri eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde 

yerine getirebiliyor” diyen Ersoy, Sany’nin 
böylesi büyük projeler için biçilmiş kaftan 
olduğunu ifade ediyor.

Sahada bir numaralı yardımcı 

Göktürk istasyonunda yer alan firmalardan 
Tuğzemin / Tuğlacılar İnşaat’ta şantiye 
formeni olarak görev yapan Yasin Candemir 
de SANY’nin metro hattında işleri çok 
kolaylaştırdığı görüşünü paylaşıyor. “Bizler 
için genelde makinada en önemli kriter 
boru çakıp, çekme kapasitesi oluyor. Bu 
da makinanın tork gücü ile alakalı. Bu 
yüzden SANY ile çalışmayı istedik. Şu anda 
kullandığımız SR365RC10 model fore 
kazık makinasından oldukça memnunuz. 
Çalışmalar sırasında en ufak bir sorunla bile 
karşılaşmadık” diyerek SANY’nin sahada bir 
numaralı destekçileri olduğunun altını çizen 
Candemir, bölgede çalışan diğer firmalardan 
da aynı dönüşleri aldıklarını aktarıyor. 

Kaliteli işlerin markası 

Bugün SANY dendiğinde bulunulan 
mekân ya da kullanılan iş makinası fark 
etmeksizin herkesin fikir birliğinde olduğu 
tek bir konu var: SANY sahada kaliteli işlerin 
markası. Sektör temsilcileri arasında sıklıkla 
dillendirilen bu görüşün en net yansımasını 
da Türkiye’nin en önemli projelerinde 
SANY varlığı ile görmek mümkün. Söz 
konusu tabloyu mutluluk ve gurur verici 
olarak yorumlayan SANY Satış Müdürü 
Yardımcısı Ali Çeliker, “Geçtiğimiz yıl satışını 
yaptığımız SANY paletli vinçler ve fore kazık 
makinalarının büyük kısmı bugün İstanbul’un 
en itibarlı projelerinde kullanılıyor. En zorlu 
işlerde alınan başarılarda yine SANY’nin 
etkisi görülüyor. Dolayısıyla sektörde 
SANY’ye karşı artan ilgiyi açıklamak pek de 
güç olmuyor” diyor. 

Böylesi başarı tablosunun oluşmasında 
ASCENDUM Makina’nın etkisinin olduğunu 
da göz ardı etmemek gerektiğini vurgulayan 
Çeliker, “İş makinaları alanında stoklu 
çalışmak bir tür zorunluluk.  Stoklu 
çalışabilmek için de finansal bir birikim 
gerek. Ayrıca satış sonrası hizmetler için 
belli bir yatırım gerekiyor. Müşteri gözünden 
bakılacak olursa da ASCENDUM Makina 
markasının finansal gücü, firma kültürü ve 25 
yıllık tecrübenin varlığı müşterilere kendini 
güvende hissettiriyor. Doğal olarak bu da 
SANY’yi tercih etmek isteyenlerin ikinci kez 
düşünmek istemesine gerek bırakmıyor” diyor 
ve ekliyor: “Bugüne dek ASCENDUM Makina 
ve SANY işbirliği ile hedeflediğimizden çok 
daha büyük başarılar elde ettik. İlerleyen 
dönemler için de SANY’nin pazarda emin 
adımlarla yoluna devam edeceğinden en 
ufak bir şüphemiz yok.” 
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Ü lkelerindeki yüksek işsizlik 
oranlarından kaçarak Herrenknecht 
firmasında mekanik alanında çalışmak 

üzere Eylül 2014 ayında yedi İspanyol genç 
stajyer olarak işe alındı. Tamamıyla bir 
başarı hikayesi olan bu çalışmada altı kişi 
dil eğitimlerini tamamlamış ve firmanın 
farklı departmanlarında tam zamanlı 
olarak çalışmaya başlamıştır. Herrenknecht 
İspanyol gençlere oldukça iyi bir gelecek 
sunmayı amaçlamaktadır. Oldukça zorlu, 
karmaşık ve engeller ile dolu bu stajyerlik 
evlerinden uzak farklı bir dilin konuşulduğu 

To escape the high youth unemployment in their homeland, seven 
young Spaniards began an apprenticeship as industrial mechanics at 
Herrenknecht in September 2014. All in all an exemplary success story! 
Six of the career starters successfully completed their dual vocational 
training and have now joined different departments. Herrenknecht is thus 
offering the Spanish youngsters good prospects for their future careers. 

A future in SchwAnAu – SpAniSh ApprenticeS 
tAken on full-time 

SCHWANAU’DA GELECEK KARİYERLERİ – İSPANYOL 
STAJYERLER TAM ZAMANLI OLARAK İŞE ALINDI

İspanyollar için hiç de kolay değildi. Çalışma 
ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından 
yürütülen destekleme programı kapsamında 
yedi genç adam Herrenknecht Schwanau’da 
yer alan ana merkezde 2014 sonbaharında 
3,5 yıl sürecek olan staj programına 
başlamıştır. Bu özel Avrupa Birliği programı 
Almanya’daki vasıflı iş gücünü artırmayı ve 
aynı zamanda İspanya’daki yüksek işsizlik 
oranını düşürmeyi planlamaktadır. 

Altı genç İspanyol şirketteki kariyerine 
başlamış olup, dil eğitimlerini 

tamamlamışlardır. Jon Alvarez Svescun 
(23), Mikel Lasa Apeztegia ve Daniel 
Fernandez Sanchez (ikisi de 31) stajyer 
sürelerindeki kısaltma ile geçtiğimiz yaz 
çalışmalarını tamamlamışlardır. Her bir 
bireyin gerçekleştirdiği bu başarı örnek bir 
hayat hikayesidir. 

Jon Alvarez Svescun “Ben Almanya’nın 
çok daha soğuk olacağını düşünüyordum” 
sözlerini dile getirdi. Ortenau bölgesinde 
yer alan manzara Jon’a Navarre yakınlarında 
yer alan evini hatırlatmaktadır. Tam zamanlı 
olarak işe alındığından beri Jon küçük 
boyutlu altyapı makinalarında motor ve 
delgi montajında çalışmaktadır. Bu süre 
çerçevesinde İspanyollar yerleşmiş olup, 
kendi dairelerine çıkmışlar ve yerel 
kulüplere katılmaya başlamışlardır. Bugün 
hepsi kendisini evinde gibi hissetmekte 
ve tünel açma makinası üreticisi olan 
Herrenknecht firmasında kendilerine iyi bir 
kariyer planlamaktadırlar. 

Bu çalışma firma, meslek okulu ve Lahr’da 
yer alan Alman işçi akademisinin (DAA) 
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aktif destekleri ile gerçekleştirilmiştir. 
Daniel Fernandez Sanchez “Staj boyunca en 
başarılı bulduğum nokta, bütün eğitimcilerin 
her zaman soruları cevaplayabilecek 
zamanı ayırmalarıdır” sözlerini dile 
getirdi. “Öğretmenlerden, çalışma 
arkadaşlarımızdan ve eğitim biriminin başı 
olan Klaus Himmelsbach tarafından oldukça 
desteklendik. Staj çalışmalarının en başında 
İspanyolca bilen Paloma Nieto Almanca 
derslerinde bize yardım etmiş ve içerik 
hakkında bilgilendirmeleri yürütmüştür. 
Teknik çalışmaları takip edebilmek için hızlı 
bir şekilde dil öğrenimi İspanyol stajyerler 
için bir zorunluluk olmuştur. Lahr’da yer 
alan meslek okulu bu konuya optimum 
destek için sınıfları ayırmış ve dersleri 
gereken şekilde revize etmiştir. 

Okul eğitimine ek olarak, yoğun bir 
pedagojik eğitimde oldukça önemlidir. 
Eğitim boyunca verilen uygulamaların 
yanısıra, DAA grup aktiviteleri veya şirket 
ziyaretlerini organize etmekte ve özel bir 
sınav hazırlık asistanlığını yürütmektedir. 
Avrupa Birliği destekli olan bireyler, aynı 
zamanda Almanca ve iş alanına uygun 
teknik bilgi eğitimi de almaktadır. DAA 
çalışanı olan Doris Adler “Yabancı dil 
eğitimindeki yoğunluk oldukça zorlu bir 
aşamaydı. Bunlara rağmen, herkes için zorlu 
geçen bu süreç sonunda altı kişinin eğitimi 
tamamlaması oldukça gurur vericidir” 
sözlerini dile getirdi. 

Programa katılan bireyler Alman eğitim 
sisteminin özel bilgi sağlayan ve pratik 
deneyimler sunan sisteminden oldukça 
memnundur. 

Eğitimini tamamlayan kişilerin herbiri 
çalıştığı birimden oldukça mutlu ve 
Herrenknecht firması bünyesinde 
çalışmaktan gurur duymaktadır. 24 yaşındaki 
Alberto Salvarria Munoz, “Hergün işe mutlu 
bir şekilde geliyorum. Benim için hala 
burada çalışmak oldukça güzeldir durum. 
İleride İspanyol şantiyelerine gidersem 

oldukça memnun olacağım” sözlerini dile 
getirdi. Herrenknecht eyaletteki en büyük 
eğitim veren şirketlerinden biri olup, yılda 
ortalama 160 stajyer ile Schwanau’da 2000 
metrekare eğitim merkezinde son teknoloji 
makinalar ile eğitim vermektedir. Aynı 
zamanda şirket uluslararası çalışmaları 
da desteklemektedir. Örnek olarak, Suriye, 
Gambiya ve Gine’den gelmekte olan 
5 adet yeni stajyer 2017 ilkbaharında 
Herrenknecht firmasında çalışmaya 
başlamıştır. 
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Volvo Construction Equipment represent the new rock trucks to their 
main distributors, special customers and the whole world at the factory 
located in Scotland Motherwell. There are four different models which 
are changing between 45 to 95 tons. 45, 60 and 72-ton class models are 
having Terex substructure. Volvo R100E named model is a result of the 
work done by the design team.

VolVo RepResent Its RIgId tRucks

VOLVO RİJİT KAMYONLARINI TANITTI
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Volvo Construction Equipment, İskoçya Motherwell’deki 
fabrikasında yeni makinaları rijit kaya kamyonlarını bütün 
Volvo bayilerinin ve özel müşterilerinin katıldığı bir lansman 

ile tüm dünyaya tanıttı. 45 ila 95 ton arasında değişen 4 farklı 
model ile rijit kamyon pazarına girişi yapacak olan markanın 45, 60 
ve 72 ton sınıfındaki modelleri Terex altyapısına sahip. Volvo R100E 
modeli ise tamamen markanın kendi tasarım ekibinin çalışması 
sonucu ortaya çıktı.

Volvo CE, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinlik ile yeni girmeye 
hazırlandığı rijit kamyon pazarına yönelik modellerini müşterileri ve 
medya temsilcilerine tanıttı. Etkinliğe katılanlara 95 ton sınıfındaki 
R100E modelini test etme imkânı sunuldu. 4 farklı model ile pazara 
giriş yapmaya hazırlanan firma, yeni ürün grubundaki 3 modelde 
-R45D, R60D ve R72D- satın aldığı Terex Trucks markasının know 
howından yararlandı. R100E modeli ise tamamen Volvo tasarım ve 
mühendislik ekibinin çalışmalarının sonucunda ortaya çıktı. 

Müşteri Deneyimi 

Yeni ürün grubunun geliştirme sürecinde müşteri deneyimlerinden 
sıkça yararlanan Volvo, Güney Afrikalı Trollope Mining Services 
şirketinin sahasında kullanılan makinalardan elde ettiği veriler 
doğrultusunda çalışmalarını yürüttü. Firmanın Atölye Müdürü Danie 
van Niekerk, Volvo makinalarının tam yüklü halde hızlanma süresinin 
ve verimliliğinin muadillerine göre iyi olduğunu belirtti. 

Volvo CE’de Pazarlama ve Ürün Portföyü (MaPP) Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Thomas Bitter ise, rijit kamyonların altyapısının 
Terex’in 84 yıllık mirasına dayandığını ifade etti. Bu durumun yeni 
geliştirdikleri modellerde de ciddi bir fark yarattığını dile getiren 
Bitter, R100E modelinin ise yüksek performans, düşük yakıt tüketimi, 
yüksek verimlilik, düşük satın alma maliyeti ve yüksek operatör 
konforu ile Volvo’nun tüm standartlarını karşıladığını söyledi. 
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Ankara – Sivas Yüksek Hızlı Tren yolunun,  
Yapı Merkezi tarafından yapılmakta 
olan Yerköy – Sivas hattının ilk rayın 

serimi törenle gerçekleştirildi. 245 km’lik 
hattın ilk ray serimi törenine Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Denizcilik 

Yapi Merkezi constructing Yerkoy-Sivas part of the Ankara Sivas high 
speed train line project and started track laying part with a ceremony. 
700000 traverse and 21000 prefabricated superstructures will be used 
in the project and also 4 transformer station will be built. Besides, a 
traffic control center is constructed to the Sivas region. All the works 
within the project such as superstructure, electrification, signalization, 
telecommunication, central control system design, production, montage, 
test, operation, personnel education and technical documents will be 
done by Yapi Merkezi.

Yapi Merkezi will Decrease the JourneY tiMe 
between YerkoY anD sivas to 1 hour with high 
speeD train line

YAPI MERKEZİ YÜKSEK HIZLI TREN HATTI İLE  
YERKÖY – SİVAS ARASINI 1 SAATE İNDİRECEK

tarafından yapılmakta olan Yerköy – Sivas 
Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi ile Yerköy’den 
Sivas’a, 300 km/sa. hızla gidebilecek trenle 1 
saatte ulaşmak mümkün olacak. 

Ulaştırma Bakanı Arslan: “Havayolunu halkın 
yolu yapacağız. Yozgat’a havayolu geliyor!”

Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son 15 
yılda ulaştırmada çağ atlatan projelere 
imza attıklarını belirterek, konfor anlamında 
dünyanın izlediği birçok çalışmayı da hayata 
geçirdiklerini aktardı. Yerköy – Sivas Yüksek 
Hızlı Tren Hattı projesindeki çalışmaları 
nedeniyle Yapı Merkezi’ne de teşekkür eden 
Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Yollarımızı bölünmüş yol haline getiriyoruz. 
Ulaştırma ile ilgili planlarımız arasında 
ülkemizi bir baştan diğer başa hızlı 
demiryollarıyla çevirmek bulunuyor. Bunun 
dışında 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin 

ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TCDD Genel 
Müdürü İsa Apaydın ve Yapı Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Genel Müdür 
Özge Arıoğlu katıldı. Yurt ve dünya çapında 
önemli projelere imza atan Yapı Merkezi 
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deniz limanlarına erişmesi, bu limanlar 
sayesinde de deniz aşırı ülkelerle ticaret 
yapması gerekiyordu. İşte bunun için de için 
limanlar yapıyoruz. Ulaştırma startejimiz 
çerçevesinde, bir şehrimizde fabrika yapan 
iş adamının o şehre havayolu ile gelip aynı 
gün yine havayolu ile geri dönebilmesini de 
hedef koyduk. Bunu da gerçekleştiriyoruz. 81 
ilde üniversite yapıyorsak uçakla erişmeliyiz 
ki dünyanın neresinden olursa olsun bir 
üniversite eğitmeni ders vermek için gelip 
aynı gün geri dönebilsin. Havayolunu da 
halkın yolu yapmak için hedef koyduk. 
Yozgat’ta da havayolunu yapmak için gerekli 
adımları attık. Artık Yozgatlılar da en kısa 
zamanda buradan uçağa binerek seyahat 
edebilecekler.”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Değişim ve 
dönüşümün kalitesini artırarak sürdüreceğiz

Bakan Arslan’ın ardından konuşma yapan 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Türkiye’nin 
damarlarını havada, rayda, karada, denizde 
tek tek açtık. Yaşattığımız bu değişim ve 
dönüşümün kalitesini artırarak daha da ileriye 
taşıyacağız. Yüksek hızlı tren kimsenin aklında 
bile yokken şimdi gerçeğe dönüştü. Yerköy, 

hızlı tren projesi çerçevesinde bir toplanma 
ve dağıtım merkezi görevini görecek” dedi.  

62 bin ton Ray Kullanılacak

TCDD Standartları’nın yanı sıra Avrupa 
Birliği Standartları ve DB Alman Demiryolu 
Standartları gibi uygunluk sertifikalarına 
sahip olan Yerköy – Sivas Yüksek Hızlı Tren 
Hattı Projesi’nde 62 bin ton ray, 89 adet makas, 
13 adet de yedek makas bulunuyor.  700.000 
adet travers ve 21.000’den fazla prefabrik 
üstyapı döşeme plağının kullanılacağı 
projede 4 adet de trafo merkezi kurulacak. 
Ayrıca, Sivas ilinde tam donanımlı bir Trafik 
Kontrol Merkezi yapılacak. Projedeki tüm 
hat üst yapısı, elektrifikasyon, sinyalizasyon, 
telekomünikasyon, merkezi kontrol 
sistemlerinin tasarım, üretim, montaj, test ve 
işletmeye alınması, personel eğitimi ve teknik 
eğitim dokümantasyon hizmetlerini de Yapı 
Merkezi gerçekleştirecek.

Yapı Merkezi 3 Kıtada 3.600 km Demiryolu 
İnşa Etti

1965 yılında kurulan Yapı Merkezi, taşımacılık, 
altyapı ve genel müteahhitlik alanlarında 
global bir öncü olmuştur. 2017 yılı sonu 

itibariyle 3 kıtada 3.600 kilometre demiryolu ve 
51 raylı sistem projesini başarıyla tamamlayan 
firma, dünyada günde 3,5 milyondan fazla 
yolcunun güvenle taşınmasını sağlıyor. 

Yapı Merkezi, 2016 yılında Asya ve Avrupa 
kıtalarını deniz tabanının altından karayolu 
tüneli ile birleştiren Avrasya Tüneli Projesi’ni 
tamamladı. 2017 yılında ise Yapı Merkezi 
liderliğindeki Ortak Girişim, tamamlandığında 
dünyanın en uzun (2.023m) açıklıklı asma 
köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü 
ihalesini kazandı.

25.000’den fazla çalışanıyla Yapı Merkezi, 
aranan ve güven duyulan bir  “dünya markası” 
olma vasfını gittikçe pekiştirmeyi, Türkiye’nin 
ve dünyanın bayındırlık tarihindeki seçkin 
konumunu sürdürmeyi hedefliyor. Engineering 
News-Record - ENR tarafından her yıl belirlenen 
TOP 250 Global Müteahhitler listesinde 2017’de 
78. sırada yer alan Yapı Merkezi, Dünyada En 
İyi Demiryolları-Toplu Taşıma Müteahhitler 
Listesinde de 9. sırada yer aldı.

Yapı Merkezi’nin, Etiyopya, Cezayir, Fas, 
Senegal ve Sudan gibi diğer Afrika ülkelerinde 
de devam eden ve tamamlanmış ulaşım 
projelerinde imzası bulunuyor. 
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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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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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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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1. Nuh BİLGİN
 İstanbul Teknik Üniversitesi
 

2. Hanifi ÇOPUR
 İstanbul Teknik Üniversitesi
 

3. Cemal BALCI
 İstanbul Teknik Üniversitesi
 

4. Mücahit NAMLI
 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 

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

6. Fevzi AKSU
 Polisan Kimya
 

7. Yunus Bakırdal
 Konyaaltı İnşaat

9. Ali Yüksel
 Yapı Merkezi

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
 
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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TÜNELCİLİK DERNEĞİ ÜYELERİMİZ   INDIVIDUAL MEMBERS
Üyelik formu bilgileriniz kullanılarak hazırlanmıştır.

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

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

WORLD TUNNEL CONGRESS 2019,  
ITALY

www.wtc2019.com

03-09 MAYIS 2019

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 HAZIRAN 2018

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

http://arms10.org

29 EKIM-03 KASIM 2018

UNDERGROUND CONSTRUCTION PRAGUE 2019,  
CZECH REPUBLIC

www.ucprague.com

03-05 HAZIRAN 2019

BTS CONFERENCE AND EXHIBITION,  
ENGLAND

www.btsconference.com/conference

09-10 EKIM 2018

CONFERENCE ON "BEYOND A TUNNEL VISION",  
BELGIUM

www.beyondatunnelvision.eu

27 KASIM 2018

NORTH AMERICAN TUNNELING CONFERENCE 2018, 
UNITED STATES OF AMERICA

www.natconference.com

24-27 HAZIRAN 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-Imzası(*): ………………………………………

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

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

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

Beşiktaş V.D.: 875 036 0473,  Banka: T.C. Iş Bankası IBAN: TR14 0006 4000 0011 2810 5956 12

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

Tarih Adı Soyadı ve Imza

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-Imza)

Tüzel Kişiliğin

Ünvanı :

Faaliyet Alanı :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Yetkili Kişinin

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

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

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

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

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

Beşiktaş V.D.: 875 036 0473,,  Banka: T.C. Iş Bankası IBAN: TR14 0006 4000 0011 2810 5956 12

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

Kurumsal üyelik ücreti yıllık 1200 TL’dir.
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