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OSMANGAZI KÖPRÜSÜ, i 2016

 OSMANGAZI HÍD  az Izmit öböl felett (2016)

 Mederhíd: 566+1550+566=2682 m, acélszerkezet 

 Teljes hossz a feljáró hidakkal: 3,3 km

 Pályaszélesség: 30 m, 2x3 forgalmi sáv

 Pilonmagasság: 234 m (keresztmetszet: 7x8 m)

 Pálya alatti szabad nyílás magassága: 64 m













A híd összhossza: 1500 m (acélszerkezet)
A mederhíd középső nyílása: 1074 m, ferde függesztő kábelekkel 
(a szélső nyílások nincsenek felfüggesztve)
A kapuzat magassága: 165 m
Pályaszélesség: 33 m, 2x3 sáv közúti forgalomra
Szabad nyílásmagasság: 64m

BOGAZICI KÖPRÜSÜ, 1973
(ELSŐ BOSZPORUSZ HÍD)



FATIH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ, 1988
MÁSODIK BOSZPORUSZ HÍD  (FSM)

A híd összhossza: 1510 m (acélszerkezet)

A mederhíd középső nyílása: 1o90 m, 

A kapuzat magassága: 265 m

Pályaszélesség: 39 m, 2x3 sáv közúti forgalomra + 2x1 leállósáv

Szabad nyílásmagasság: 64m



BÜYÜK ISTANBUL TÜNELI -2020
NAGY ISZTAMBUL ALAGÚT
Az első és második Boszporusz híd között 6.5 km
hosszú, 18,8 m átmérőjű, háromszintű (kettő a 
közútnak, egy a vasútnak) alagút építése folyik , 
110 m mélyen a tengerszint alatt. Elkészülte után ez 
lesz a negyedik  közúti és a második  vasúti átkelő 
Európa és Ázsia között.
Az Észak Márvány Tengeri Projekt - mely a térség 
közúti, vasúti, légi (épül Ankara harmadik, 
világrekorder méretű, repülőtere is) közlekedését 
fogja forradalmian javítani – befejezését 2023-ra, a 
Török Köztársaság 100. évfordulójára tervezik. 



HARMADIK BOSZPORUSZ HÍD  (YSS)
YAVUZ SULTAN SELIM KÖPRÜSÜ, 2016

HYBRYD FERDEKÁBELES  KÖZÚTI-VASÚTI FÜGGŐHÍD (acél pálya, 
vasbeton pilonok)
A híd teljes  hossza: 2164 m, a középső nyílás: 1408 m (világrekord)
A  pálya szélessége: 59 m, 2x4 közúti + 2x1 vasúti pálya (világrekord)
A pilonok magassága: 322 m (a Millaui völgyhíd után második a világon)
A fő tartókábelek  tömege: 13.000 t, a ferde kábeleké: 8.800 t
A  merevítőtartó 59 db repülőgépszárny  alakú, háromcellás  egységből van 
összehegesztve, a középső, 415 m hosszú szakasz csak a fő kábelekre van 
függesztve
Alapkő elhelyezés: 2013.05.29., utolsó egység beemelés: 2016.03.06., 
Forgalomba helyezés: 2016.08.23.
















































