
Yerli tünel açma 
makinesi tanıtıldı
I Türkiye’nin ilk yerli tü

nel açma makinesi düzen
lenen törenle banttan indi. 
Törene katılan Bakan Ah
met Arslan, “Tünel açma 
makinesi tek başına bir 
fabrika gibi” dedi. 5 'te



Anadolu OSB’de faaliyet gösteren E-Berk firmasının ürettiği Türkiye’nin
ilk yerli tünel açma makinesi düzenlenen törenle banttan indi. 

fi Ulaştırma, C»en[zcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin 
dünyada tünej^deime makinesi üreten 8 ülkeden biri olduğunu belirtti

‘Şirketeldüs.eri 
sorumluluk arttı’

TÜNEL açma makinesinin birçok projede kullanıl
dığını anlatan Arslan, bir ilki gerçekleştirerek tünel 
delme makinesi yapan şirkete düşen sorumluluğun, 
bununla yetinmemek olduğunu dile getirdi. Arslan,
"Yakın zamanda 8 metre çapında tünel delme makinesi 
planlamaları var. Destek vermeye hazırız. Bu destek, 
ülkemizin sanayisine ve büyümesine, dolayısıyla insanımızın 
refahının artırılmasına verilen bir destek olacaktır" dedi.

Ergene Nehri temizlenecek

s* TÜRKİYE’NİN ilk yerli 
tünel açma makinesi, Ana
dolu Organize Sanayi Böl- 
gesi’nde (OSB) düzenlenen 

törenle banttan indi. Törene 
Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan ve Eko
nomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ve Ankara 
Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir de 
katıldı. Törende konu

şan Bakan Arslan, Tür
kiye'nin dünyada tünel 

delme makinesi üreten 
8 ülkeden biri olduğunu 

belirtti. Eskiden kazma

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

TÜNEL açma makinesinde 
kullanılan malzemenin yüzde 
54'ünün yerli olduğunu belir
ten E-Berk Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Savaş Özü- 
doğru, şu bilgileri verdi:

"3,25 metre çapında,
92 metre boyunda, 175 
ton ağırlığında ve 800 KVA 
gücündeki Milli Tünel Açma 
Makinesi, Tekirdağ'da 
Ergene Derin Deşarj Tünel ve 
Arıtma Projesi'nde kullanıla
cak. Proje sayesinde Ergene

Nehri'nin temizlenmesiyle 
sağlanacak katkının yanı 
sıra, Çorlu ve Ergene bölge
sindeki 9. Organize Sanayi 
Bölgesi'nin arıtma sorunu 
da tamamen çözülecek. 
Ayrıca söz konusu makine
nin üretimi, yıllık 250 milyon 
avroluk ithalatın önüne geçe
cek. Kullanılan malzemenin 
yüzde 54'ü yerli. Artık yerli 
malı anlamında hedefimizi 
60-70'lere çıkartmak için eli
mizden geleni yapacağız."


