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Turkish Tunnelling socieTy in 
World Tunnel congress WTc 2015

Tünelcilik Derneği’nin STanDı 
BuraDa Olacak
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Dünya Tünelcilik Birliği (ITA) 
tarafından desteklenen Dünya 
Tünel Kongresi (WTC 2015) bu 

sene 22-28 Mayıs 2015 tarihlerinde 
Dubrovnik, Hırvatistan’da düzenleniyor.  
Aynı zamanda ITA genel kurulunun da 
yapılacağı organizasyonu Hırvatistan 
Tünelcilik Derneği organize ediyor.

Yaklaşık 50 ülkeden 650’nin üzerinde 
bildirinin sunulacağı kongrede aynı 
zamanda kongre ile eş zamanlı 
olarak düzenlenecek olan tünelcilik 
sergisinde ise standların tamamı 
satılmış durumda. Tünelcilik 
Derneği de 9 numaralı standında 
dünya tünelcilerini ağırlayacak ve 
ülkemizdeki tünelcilik gelişmelerini 
paylaşacak. Ağustos ayında yapılacak 
2. Tünelcilik Fuarı’nın tanıtımı da bu 
standa yapılarak fuara dünya çapında 
bir katılımın sağlanması hedefleniyor. 

Kongreye özel olarak düzenlenen bir 
seyahat organizasyonuyla birlikte 
Türkiye’den yaklaşık 40 kişilik bir 
delegasyonla katılım sağlanıyor. 

Bu seneki kongrenin sloganı Doğu 
Avrupa’da düzenlenen ilk tünelcilik 
konferansı olmasından dolayı “Güney 
Doğu Avrupa (South East Europe, 
SEE) Ülkelerinde Tünelciliğin Teşvik 
Edilmesi” olarak belirlenmiştir. Bu 
görüşten yola çıkarak dünyanın ileri 
gelen tünelcilerinin tecrübelerini 
insanlara aktarması amaçlanmıştır. 
Doğu Avrupa’da bulunan tünelcilik 
dernekleri kongreye katılarak 
uluslararası bilgi paylaşımı yapmaları 
planlanmaktadır. Bu bilgiler, çok sayıda 
konuşmacılar ve çalışma grupları 
tarafından Teknik Oturumlar’da 
sunulacaktır. Aynı zamanda, Doğu 
Avrupa tünelciliğinin gelişmesi adına 

SEE (Güney Doğu Avrupa) oturumu 
düzenlenecek olup, bu bölgede 
çalışmalar yürüten yerli yabancı 
tünelcilerin karşılaştığı problemleri 
ve uyguladıkları çözümleri 
tartışabilecekleri bir oturum ayrıca 
düzenlecektir.  

Her sene olduğu gibi WTC 2015, ITA 
genel kuruluna ev sahipliği yapacak. 
Çalışma grupları ve komiteler birçok 
kez bir araya gelip, Dünya tünelcilik 
camiasına yürüttükleri çalışmalar 
sonucunda elde ettiği bulguların 
sunumlarını yapacaklar. WTC 
2014’te yapıldığı gibi, WTC 2015’te 
de Salı günü Su Kaynakları üzerine 
yoğunlaşan ve ana teması “Doğal 
Kaynaklar ve Yeraltı Kullanımı” olan 
bir Açık Oturum gerçekleştirilecek. 

Turkish Tunneling socieTy inWorld Tunnel  
congress WTc 2015
Dünya’da ilk defa Enerji Hammaddeleri ve Enerji konusunda Türkiye’de başlatılacak 
Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirve & Sergisi (INERMA) 1-3 Ekim 
2015’te İstanbul Hilton Bosphorus Convention Center’da gerçekleşecek. Akademi 
ve iş dünyasını aynı çatı altında toplayan  INERMA Enerji Bakanlığı himayesinde 
düzenlenecek. Zirvede uzmanlar tarafından 10 adet çağrılı ve çok sayıda bilimsel 
bildiri sunulacak.

Dünya Tünelcilik Birliği (ITA) tarafından 
desteklenen Dünya Tünel Kongresi 
(WTC 2015) bu sene 22-28 Mayıs 2015 
tarihlerinde Dubrovnik, Hırvatistan’da 
düzenleniyor.  Aynı zamanda ITA genel 
kurulunun da yapılacağı organizasyonu 
Hırvatistan Tünelcilik Derneği organize 
ediyor.

Tünelcilik Derneği de 9 numaralı 
standında dünya tünelcilerini 
ağırlayacak ve ülkemizdeki tünelcilik 
gelişmelerini paylaşacak. Ağustos 
ayında yapılacak 2. Tünelcilik Fuarı’nın 
tanıtımı da bu stantta yapılarak 
fuara dünya çapında bir katılımın 
sağlanması hedefleniyor. Kongreye 
özel olarak düzenlenen bir seyahat 
organizasyonuyla birlikte Türkiye’den 
yaklaşık 40 kişilik bir delegasyonla 
kongreye katılım sağlanıyor.
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