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Değerli okurlarımız,
Yer Mühendisliği dergisinin 2017 yılı ikinci sayısını sizlere sunabilmekten kıvanç duyuyoruz.
Derneğimizin yayın organı Yer Mühendisliği Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. Günümüze kadar geçen zaman içinde Ülkemizin gelişmesine
katkı sağlayan mühendislik projelerini tanıtmaya, sorun odaklı pratik çözümlere ilişkin örnekler ile yer mühendisliğinin değişik konularındaki yenilikleri okuyuculara ulaştırmaya özen gösterdik. Böylelikle ilgili disiplinler arasında teknik iletişimin ve bilgi alış verişinin geliştirilmesini, özellikle uygulayıcı
ile araştırmacı kuruluş çalışanları arasında daha etkin bir bağın kurulmasını
amaçladık. Dergimizde yayınlanan, uygulayıcı kurum ve kuruluşlarımızın başarı ile tamamladıkları projelere ilişkin söyleşi ve haberler ile akademisyenler tarafından hazırlanan teknik
yazılar okurlarımız tarafından yoğun ilgi görmüştür.
Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer) tarafından iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen Mühendislik
Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumlarının ikincisi Çukurova ve Mersin Üniversiteleri ile Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin ortaklaşa katkılarıyla 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde
(Adana) gerçekleştirilecektir. MÜHJEO 2017 programında, bir adet Çağrılı Konuşma, yeraltı açıklıklarında
mühendislik jeolojisi ve jeoteknik, kaya kütlelerinin karakterizasyonu, şev duraylılığı ve heyelanlar, su yapılarında mühendislik jeolojisi ve jeoteknik, hidrojeoloji, kaya ve zeminlerin jeo-mühendislik özellikleri, tarihi
yapıların korunmasında mühendislik jeolojisi ve doğal yapı malzemeleri konularında toplam 45 adet sözlü
sunum yapılacaktır.
Derneğimiz tarafından geleneksel olarak her yıl verilen “Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri”ne 2017
yılında da uluslararası makale, yüksek lisans tezi ve bitirme ödevi/tasarım projesi kategorilerinde aday
gösterilen eserler, her kategori için üçer bağımsız üyeden oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilmiştir.
Jüri raporları doğrultusunda seçilenlerin ödülleri 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek MÜHJEO-2017’nin açılış töreninde verilecektir.
Sempozyumun sonunda, Çukurova Bölgesindeki mühendislik yapıları ile ören yerlerine teknik ve kültürel
gezi düzenlenecektir. MÜHJEO‘2017’nin katılımcılar arasında bilimsel ve teknik anlamda yaygın ve yararlı
bir iletişimin ve işbirliğinin sağlandığı, dostlukların pekiştiği bir şölen havasında gerçekleşmesi için üyelerimizin ve konuya ilgi duyan kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının yönetici ve delegeleri ile Adana’da
buluşmayı diliyoruz.
Mühendislik Jeolojisi Derneğinin kurucu üyesi, uzun yıllar YK üyesi ve Başkanı olarak üstün hizmetlerde
bulunan Prof. Dr. Reşat ULUSAY, uluslararası mesleki organizasyonlardaki yoğun görevlerinden dolayı
Yönetim Kurulu üyeliğinden affını istemiştir. Aynı şekilde Derneğimizin kurucu üyesi ve Genel Sekreterlik
görevini kuruluşundan bu yana büyük özveriyle başarılı bir şekilde sürdüren Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ’de
kurumunda üstlendiği Bölüm Başkanlığı ve Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Mühendisliği Derneği Genel Sekreterlik görevleri nedeniyle Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmamıştır. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Reşat ULUSAY ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ’ye Derneğimize kuruluşundan itibaren verdikleri özverili hizmetlerinden ve Yer Mühendisliği Dergisinin yayın hayatına
başlamasında ve gelişmesindeki katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyor, yeni görevlerinde başarılar
diliyoruz.
Üyelerimizin ve okurlarımızın Yer Mühendisliği Dergisine olan etkin desteklerinin artarak devam edeceğine inanıyor, katkı ve katılımlarınız için şimdiden içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Saygılarımla.

Prof. Dr. Remzi Karagüzel
Mühendislik Jeolojisi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

KISA KISA
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Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulu
Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ankara Merkez binası
toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Genel Kurulda, açılış ve saygı duruşunun ardından Divan Kurulu seçildi ve aşağıdaki gündem
maddeleri görüşülerek ve kararlar alındı.
1. Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet raporları ayrı ayrı okundu ve oy birliği ile onaylandı.

2. Yapılan kapalı usul seçim sonucunda yeni Yönetim ve Denetim kurulları aşağıdaki gibi oluştu: Yönetim Kurulu asil üyeleri: Remzi Karagüzel,
Mahmut Mutlutürk, Atiye Tuğrul, Hakan Ersoy,
Ayhan Koçbay, Yılmaz Mahmutoğlu, Halil Kumsar Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Mustafa Kemal
Akman, Sina Kızıroğlu, Ergün Tuncay
3. Üyelik aidatlarında önümüzdeki 3 yıl için artış
yapılmamasına, 90 TL/yıl olarak kalmasına karar
verildi.

Yeni Yönetim Kurulu

4. Ankara Valiliği Dernekler Dairesi Başkanlığının
talimatı ve Dernek Yönetim Kurulumuzun 17 Mayıs 2017 tarih ve 2 sayılı kararı gereğince, Dernek
ambleminin tüzükten çıkarılmasına ve aşağıdaki
şekilde tanımlanarak tüzük değişikliği yapılmasına karar verildi.

6. Dilek ve Temenniler maddesinde; Kurumsal
üyemiz JMO Başkanı Hüseyin ALAN söz alarak
katılımcılara ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerini
belirterek, meslek derneklerinin birlikteliklerinin
önemine değindi ve dayanışma içinde olunması
için temennilerde bulundu.

“Derneğin amblemi iç içe iki daireden oluşan,
içteki daire içerisinde enlem ve boylamlarıyla
dünyayı temsil eden kürede Türkiye haritasının
bulunduğu, iç ve dış daireler arasında Derneğin
Türkçe ve İngilizce adının belirtildiği şekildir”

MühJeo’2017 Sempozyumu Eş Başkanı Prof. Dr.
Reşat Ulusay söz alarak, Çukurova Üniversitesi,
Mersin Üniversitesi ve Mühendislik Jeolojisi Derneğinin ortaklaşa katkılarıyla ve JMO desteğiyle
12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Adana’da gerçekleşecek olan “MÜHJEO2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu” çağrılarını hatırlatarak, üyelerimizin katılımlarını, ilgi
ve desteklerini beklediklerini belirtti.

5. Derneğimizin IAEG üyeliği de dikkate alınarak adının önüne “Türkiye” takısının konması ve
böylelikle adının “Türkiye Mühendislik Jeolojisi
Derneği” olarak değiştirilmesi konusunda Ankara Dernekler Dairesi Başkanlığı’na başvurunun
yapılması için yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu
toplantıları

bildirildi ve onaylandı. Bu onayı takiben yeni
oluşan Yönetim ve Denetim Kurulu yedekleri
ile birlikte web sayfasından online olarak ilan
edildi ve gerekli güncellemeler yapıldı.

Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu
Haziran 2017 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kuruldan sonra, ilki Ankara’da iki kez de
İstanbul’da olmak üzere üç toplantı gerçekleştirerek gündemdeki konuları görüştü.

Yönetim Kurulumuza 2. Olağan Genel Kurulu’nda tüzük değişikliği ile ilgili konuda verilen yetki çerçevesinde Ankara Valiliği Dernekler Dairesi Başkanlığında başvuruda bulundu
ve talep ettiğimiz tüzük değişikliği aşağıdaki şekliyle anılan Daire Başkanlığı tarafından
onaylandı.

Yönetim Kurulumuz, 10 Haziran 2017 tarihinde
yaptığı ilk toplantısında üyeleri arasında görev
dağılımını aşağıdaki gibi kararlaştırıldı.

Üyelik aidatları
Derneğin Birinci Olağanüstü Genel Kurulu tarafından alınan
kararla önümüzdeki üç yıllık dönemde (2017-2019) yıllık aidat,
IAEG (Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği) üyeliği de dahil
(“Bulletin of Engineering Geology and the Environment” dergisi hariç) olmak üzere, 90 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu
üyelik aidatı, Derneğin Vakıflar Bankası Ankara Yenişehir Şubesi nezdinde açılmış olan TR740001500158007301559247 IBAN
No.lu Türk Lirası hesabına yatırılmaktadır.
MühJeoDer web sayfası
MühJeoDer’in web sayfası da kuruldu ve sürekli geliştiriliyor. Dernek
üyelerinin ve konuyla ilgilenenlerin www.muhjeoder.org.tr adresinden bu sayfaya girerek; Dernek tüzüğü, üye listesi, üyelik başvuru
koşulları ve başvuru formu, duyurular, Dernek Başkanı’nın üyelere
yazısı, ilgili bağlantılar vd. gibi bilgilere ulaşmaları mümkündür.
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İletişim
Üyelik başvuruları ve diğer hususlar için adresi aşağıda verilen
MühJeoDer Genel Sekreteri’ne
Prof. Dr. Halil Kumsar (Genel Sekreter)
Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı
Kampüsü, 20017 - Kınıklı/ DENİZLİ
E-posta: hkumsar@pau.edu.tr
Üyelik aidatları ve IAEG Dergisi için ise, adresi aşağıda verilen
MühJeoDer Saymanı’na başvurulması gerekir.
Dr. Ayhan KOÇBAY (Sayman)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı, No.16
Çankaya, Ankara E-posta: ayhankocbay@gmail.com

Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan Prof. Dr. Remzi Karagüzel, Divan Başkanlığına ve delegelere
Genel Kurula katılım ve katkıları için teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanı: Remzi Karagüzel
Genel Sekreter: Halil Kumsar
Sayman: Ayhan Koçbay
Üyeler: Atiye Tuğrul, Mahmut Mutlutürk, Yılmaz Mahmutoğlu, Hakan Ersoy
Yönetim Kurulumuz tarafından Mühendislik
Jeolojisi Derneği tüzüğü gereği 2. Olağan Genel Kurulu’ndan sonra Ankara Valiliği Dernekler Dairesi Başkanlığı’na Genel Kurul kararları ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun üyeler
arasındaki görev dağılımı konusundaki kararı

“Derneğin amblemi iç içe iki daireden oluşan,
içteki daire içerisinde enlem ve boylamlarıyla dünyayı temsil eden kürede Türkiye haritasının bulunduğu, iç ve dış daireler arasında
Derneğin Türkçe ve İngilizce adının belirtildiği
şekildir.”
Yönetim Kurulu toplantılarının önemli gündem maddeleri arasında Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ile Derneğimiz işbirliğinde 12-14
Ekim 2017 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek olan MÜHJEO2017 ile ilgili hazırlıklar
ve Düzenleme Kuruluna yapılacak destek ve
öneriler yer aldı.

YER MÜHENDİSLİĞİ
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“Doğal Taş kültürünü yerleştirmeliyiz”
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği Project Marble Eurasia – Doğal Taş, Mermer
Proje ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen, Anadolu Doğal Taşlarının Tarihsel Dönemler Boyunca Mimaride Kullanılması başlıklı
oturumda konuşan İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Yüzer, “Doğal taşı konuşuyoruz ama doğal taşı sadece onu kullananlarla konuşmak bizi
pek de ileri götürmüyor” diyerek, önemli olanın
kültürü yaygınlaştırmak ana temasıyla kurguladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“İtalya bugün tartışmasız doğaltaşın lideri. Çünkü, Roma’dan kalan mirası kabul etmiş ve hayatın
her alanına bunu uygulamıştır. Biz hala yeni yapılarımızda doğal taşlarımızı kullandırmayı başaramadık. Bu gibi umursamazlıklar devam ettiği
sürece ileri götürmemiz de mümkün değil. Önce
bunu İtalyanlar gibi bir kültür olarak sindirmeliyiz. Doğal Taşın Öyküsü kitabımızda tam da bunu
yapmaya çalıştık. İMİB’in 2017 yılını doğal taş yılı
ilan etmesi de büyük bir adım ama toplumumuz
maalesef bunu çok da iyi algılayamadı. Doğal Taşın Öyküsü kitabında mimarlarımızın bazı doğru
bildiği yanlışları anlatılmaya çalışılmıştır. Neden
mimarlarımız doğal taş kullanmalı deyip, tarihten
örnekler verilmiştir. Her doğal taş mermer değildir ama mermer doğal taştır. Her parlatılan taşa
mermer demek de yanlıştır.”

Türkiye’de ne kadar doğal taşımız var?
Dünya rezervlerinin yüzde 40’ı ve en zengin taşların Türkiye’de olduğuyla ilgili genel bir kanının
bulunduğunu ifade eden Yüzer, şöyle devam etti:
“Bu ifade çok da doğruyu anlatmıyor. Birçok
farklı çeşidi barındıran bir yer altı zenginliğimiz
olduğu gerçektir ve her fuarda yeni yeni türler
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin doğal taş haritasına baktığınızda birçok renkli çizgi ve kırık görürsünüz. Her renk bir taş grubunu ihtiva eder.
Bu kadar kırıklı bir ülkede verim elde etmek çok
zordur. Verim bazen yüzde 1’e kadar düşer, yüzde 6-7 iyi sayılır. Yani 100 ton çıkarırsınız 90 ton8
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dan fazlasını pasa olarak atarsınız. Bu büyük bir
çevre sorununu da beraberinde getirecektir. Bu
pasalara her gün tonlarcası eklenir, bunları değerlendirmek gerekir. Depolamak zorundayız.
Aksi halde pasayı mermerin üzerine atar, sonra
da yıllar sonra onu kaldırıp mermere ulaşmaya
çalışırsınız. Türkiye de Carrara’nın yaşadığı bu sorunla karşılaşmakla yüz yüzedir.

Artık Türkiye kendi antik eserlerini bulmak zorunda
Prof. Dr. Erdoğan Yüzer, Anadolu’da kurulmuş uygarlıklara ait mermer çalışmalarını gösterdi. Türkiye’nin milyarlarca ton rezerv ve desene sahip
doğal taşı muhafaza ettiğini vurgulayan Yüzer,
“Bunları rakamlarla değerlendiremezsiniz. Marmara Adası ve Afyon bize Roma’dan kalan mirastır. Artık Türkiye kendi antik eserlerini ortaya
çıkarmak zorunda. İki İtalyan ve 1 Türk, yaptığı çalışmalar sonunda Yunanistan ve İtalya’nın kendi
mermerleri olarak lanse ettiği mermerlerin aslında Türkiye’den götürüldüğünü ortaya koydular.
Doğal taş sevgisini özümsemiş Türk ya da Türk
olmayan doğa aşığı arkeolog ve mimarlara saygı göstermeliyiz. Ama ben en büyük saygımı yaşamları taşla yoğurulmuş iki insana yöneltiyorum.
Michelangelo ve Mimar Sinan. Bunlar taşla bütünleşmiş hayatlarını nesillere aktaran kişilerdir.”

TÜRKİYE’DEN HABERLER

İstanbul`un Jeolojisi Sempozyumu 5
gerçekleştirildi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi`nin düzenlediği
İstanbul`un Jeolojisi Sempozyumu
5, 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında,
İstanbul Kadir Has Üniversitesi`nde
gerçekleştirildi.
“Kent ve Jeoloji” ana teması altında yapılan, İstanbul ve Konya Büyükşehir Belediyeleri, Avcılar,
Beylikdüzü, Ataşehir, Beyoğlu, Adalar, Ergene Belediyeleri, TPAO, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi
Dairesi Başkanlığı, Jeoloji, Jeofizik, Çevre, Maden
ve İnşaat Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama, Deniz Bilimleri ve Mimarlık Bölümleri ile özel sektörden yetkili kişi, mühendis, bilim insanları ve öğrenciler olmak üzere 300`e yakın kişinin katıldığı
Sempozyumda 20`si çağrılı olmak üzere toplam
36 sözlü bildiri ve 3 poster bildiri sunuldu.
Sempozyum süresince konusunda uzman uluslararası ve ulusal bilim insanları ve yetkin mühendisler,
başta “İstanbul yaklaşan
büyük depreme hazır mıdır?” konusu olmak üzere,
doğal kaynakların (yeraltı
suları, madenler, doğal yapı
malzemeleri vb.) ve doğal
süreçlerin (heyelan, kuraklık, seller vb.), kentleşme ile
paralel sürdürülebilir yönetimi için neler yapılması
gerektiğini tartıştılar, belirlenen sorunlara çözüm
önerileri sunmaya çalıştılar.
Ayrıca İstanbul`un Jeolojisi ile ilgili de güncel konular tartışmaya açıldı ve
çok değerli sonuçlar elde
edildi.
10
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Sempoyum sonucunda “Kent ve Jeoloji” her yönüyle tartışılarak, bu doğrultuda gerçekleştirilen
kentsel planlama çalışmalarının, nüfus artışına
bağlı olarak ve toplumun ihtiyaçlarını ve doğal
afet risklerini göz önünde bulundurarak yapılması veya iyileştirilmesi gerekliliği ortaya kondu. Bir
başka deyişle, İstanbul gibi mega kentlerde kent
planlaması kapsamında yapılan araştırmalar, kentin ülke içindeki konumu, jeomorfolojisi, iklimi, jeolojik yapısı, depremselliği, ormanları, su ve yeraltı
kaynakları, eski yapıları, nüfus özellikleri gibi şehrin jeolojik, ekonomik, toplumsal ve teknik donanımları ile bunların gelecekteki öngörüsü dikkate
alınarak yapılmalıdır.
Bu öngörüler dikkate alınmadan yapılan veya
yapılacak kent planlamalarının olası sonuçlarının
neler olabileceğinin kamuoyuna ve yöneticilere
duyurulması kaçınılmaz bir ulusal görevdir. Bu
yönüyle de İstanbul`un Jeolojisi Sempozyumu 5,
paydaşları ile bu bilgi paylaşımını sağlayacak ortamı sundu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu.

MAKALE

Kentleşme sürecinde uzun süreli heyelanların çok
parametreli sistemlerle izlenmesi ve değerlendirilmesi:

Babadağ-Gündoğdu (Denizli) heyelanı
Halil Kumsar1, Ömer Aydan2, Hisataka Tano3, Sefer B. Çelik1, Reşat Ulusay4
1. Pamukkale Universitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye
2. Tokai University, Department of Marine Civil Engineering, Shizuoka, Japan
3. Nihon University, Engineering Faculty, Nihon University, Koriyama, Japan
4. Hacettepe Universitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye

1. Giriş
Denizli ilinin güney batısında, il merkezine 30 km
uzaklıkta yer alan Babadağ ilçesi (Şekil 1) 70 yılı
aşkın bir süredir heyelanlardan etkilenmektedir.
Yaklaşık 5000 kişilik nüfusu olan ilçenin yarısına
yakınının yaşadığı Gündoğdu Mahallesi uzun süreli aktif bir heyelan hareketinin süregeldiği bir
yamacın üzerinde yer almaktadır. Bu çalışmada,
heyelan hareketinin çok parametreli sistemlerle
izlenmesi yapılmış, statik ve dinamik koşullar altındaki davranışının mevcut yapılaşmaya etkisi,
kentleşme ve doğal afetler açısından değerlendirilmiştir.

2. Çalışma alanı ve yakın çevresinin
jeolojisi ve depremselliği
Babadağ ve yakın çevresinde gözlenen jeolojik birimler, Paleozoyik yaşlı temel kayaları (Babadağ Metamorfitleri) ve Senozoyik’e
ait çökeller olmak üzere, iki gruba ayrılır. Temelde yer alan Babadağ metamorfitlerinin
üzerine uyumsuz olarak Üst Miyosen yaşlı Sazak formasyonuna ait Hisar kireçtaşı
üyesi ve Kolonkaya formasyonuna ait Ahıllı
marn üyesi, Babadağ kumtaşı-marn üyesi,
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Manastır çakıltaşı üyesi ve Mollaahmetler
çakıltaşı üyesi ile temsil edilen Senozoyik
çökelleri gelmektedir. İnceleme alanındaki en genç çökeller, Pliyo-Kuvaterner yaşlı
Asartepe formasyonuna ait Kelleci çakıltaşı
üyesidir (Şekil 1a).
İlçe merkezinin büyük kısmının üzerinde
kurulu olduğu Babadağ kumtaşı-marn üyesi içinde gelişen heyelan, Gökdere vadisine
doğru eğimli tabaka düzlemlerine paralel
olarak seyretmektedir (Şekil 1c).
Babadağ ilçesi Denizli grabeninin güneybatı ucunda yer alır, dolayısıyla bölgede meydana gelecek büyük depremlerden önemli derecede etkilenebilecektir. Son yüz yıl
içinde bölgede Babadağ ve yakın civarını
da etkileyen 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmemiştir (Şekil 1b).
Ancak Denizli havzasında MS 17, 60, 300,
610-620 arası, 1358, 1717 ve 1878 yıllarında
meydana gelen tarihsel depremler bölgedeki yerleşim yerlerinde ağır hasar ve can
kayıplarına neden olmuştur. Kumsar vd.,
(2016a) tarafından yapılan çalışmada Denizli ve yakın çevresinde meydana gelebilecek depremin 6.8 büyüklüğüne kadar çıkabileceği belirtilmiştir.

Şekil 1. (a) Babadağ ve yakın çevresinin jeoloji (Çevik, 2003; Hançer ve Çemen 2005; Çelik vd.,
2011) ve depremsellik haritası (Emre vd., 2013; KOERI 2014, Kumsar vd., 2016a) (b) Gündoğdu
heyelan alanının jeoloji kesiti (Kumsar vd., 2016b).

3. Gündoğdu heyelanının tarihsel
gelişimi
Gündoğdu heyelanı ilk kez Önay (1946) tarafından rapor edilmiştir. Daha sonraki yıllarda

ilçe merkezi “afet bölgesi” kapsamına alınmıştır. 1948’de meydana gelen büyük yangın sonucunda ilçe merkezinin Denizli’ye daha yakın bir
yerleşim yeri olan Göveçlik’e taşınması gündeme gelmiş, ancak halk taşınmaya razı olmamıştır
(Özpınar vd., 1999). Ergün (1969) tarafından ilçe
merkezinde yapılan etütlerde Mareşal Fevzi ÇakYER MÜHENDİSLİĞİ
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ğil, aynı zamanda saat yelkovanı
yönüne benzer şekilde dönme
olgusunun da meydana geldiğine işaret etmektedir (Atak vd.,
2003; Tano vd., 2006a).
Göndoğdu Mahallesi’nde 30 ayrı
yerde oluşturulan istasyonlarda
yer değiştirme miktarı ve hareket vektörlerinin yönleri ve büyüklükleri de lazerli elektronik
mesafe ölçerle belirli aralıklarda
alınan ölçümlerle belirlenmiştir
(Şekil 4b).
Şekil 2. Gündoğdu Mahallesi’nde heyelan alanında yer alan yapılardaki hasarlar ve düşeyden
sapmalar.
mak, Atatürk, Gündoğdu ve İsmet Paşa mahallelerinin potansiyel heyelan bölgesi oldukları ve bu
mahallelerde yaşayanların ve 1967 yılında meydana gelen yangından etkilenen 26 hane halkının da daha güvenli alanlara taşınması gerektiği
belirtilmiştir. Babadağ ilçesinde yerleşime uygun
yerin bulunmadığı belirtilerek yeni yerleşim yeri
olarak Sarayköy ilçesi Temlik mevkiinde bir alanın uygun olduğu belirtilmiştir.
Yamaç hareketi günümüze değin halkı olumsuz yönde etkilemeye devam etmiş ve artan
nüfusla birlikte daha fazla sayıda insan, hareketin meydana getirdiği olumsuzluklarla yüz yüze
kalmıştır. 2000 yılından itibaren söz konusu yamaç hareketinin mekanizması ve harekete katkı
sağlayabilecek faktörler uluslararası bilimsel bir
proje kapsamında araştırılmaya başlanmıştır. Bu
araştırmalar, arazi ve laboratuvar deneylerinin
yanı sıra çeşitli arazi izleme tekniklerini kapsamaktadır. Bu teknikler; belirli noktalarda mesafe
değişimi ölçümleri, yeraltı suyu seviyesi değişimlerinin ölçümü, kurulan meteoroloji istasyonunda
bölgeye düşen yağış miktarının ölçülmesi, akustik yayılma (AE) aktivitesi ölçümleri ve kuyu içi
deformasyon ölçümleridir. Bu çalışmalardan elde
edilen bulgular, çeşitli analizler ve değerlendirmeler ulusal ve uluslararası yayınlarla kamuoyuna
sunulmuştur (Aydan, 2003; Çevik, 2003; Çevik
ve Ulusay, 2003, 2005; Kumsar vd., 2004; Tano
vd., 2006a,b,c; Tano vd., 2008, Çelik vd., 2011,
14
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Çelik, 2012). Uzun süreli Gündoğdu heyelanının
etkili olduğu alanda yapılarda meydana getirdiği
hasarlar ve yerleşim yerine olan olumsuz etkilerine ilişkin bazı örnekler Şekil 2’de gösterilmiştir.

4. Çok parametreli heyelan izleme
sistemi
Babadağ ilçe merkezindeki yamaç hareketine neden olan etkenlerin incelenmesi
amacıyla Japonya Milli Eğitim Bakanlığı,
Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi ve
Hacettepe Üniversitesi destekli uluslararası araştırma projesi kapsamında 2000 yılı
ve sonrasında Gündoğdu heyelan alanı ve
yakın çevresinde çok parametreli heyelan
izleme sistemi kurularak ölçümler alınmıştır
(Şekil 3). Bu ölçümlere ilişkin değerlendirmeler ana hatlarıyla aşağıda kısaca verilmiştir.

Şekil 3. Babadağ Gündoğdu heyelanı çok parametreli
izleme sistemi (Kumsar vd., 2012).
nılmıştır. Harita Genel Komutanlığı tarafından
1960 ve 2001 yıları arasında çekilmiş hava fotoğrafları kullanılarak Atak vd. (2003) tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre
yıllık yer değiştirme değerleri 40 ile 160 mm
arasında değişmektedir (Şekil 4a).
Asal birim deformasyon hız dağılımından kayan kütlenin hareketinin sadece kayma de-

Alınan uzaklık ölçüm verileri Eylül 2000-Eylül 2002 tarihleri için
değerlendirildiğinde 25-38 mm
arasında değişen bir yer değiştirmenin olduğu ve yağışlı mevsimler sonunda yer değiştirmelerin
de arttığı belirlenmiştir.

4.2. Meteoroloji kayıt istasyonu ve su seviyesi veri toplama sistemi
Babadağ yamaç hareketlerinin yağışla olan
ilişkisinin araştırılması amacıyla duraylı şistler
üzerinde bir meteoroloji istasyonu kurulmuştur (Şekil 5a). Bu istasyonda yağış, nem, dış
ortam ve yüzeyden 1 m derinliği kadar 4 ayrı
seviyede sıcaklık ölçümleri birer saat aralıklar-

4.1. Hava fotoğraflarından hareket izleme
ve yer değiştirme gözlem sistemleri
Dünyada ilk kez hava fotoğrafları uzun
süreli yamaç hareketlerini izlemek üzere
Babadağ Gündoğdu Mahallesinde kulla-

Şekil 4. Hava fotoğraflarından elde edilen 1960-2001 yılları arasında meydana gelen yer
değiştirme vektörleri (Atak vd., 2003), b) yer değiştirme gözlem sitemi (Tano vd., 200b).

YER MÜHENDİSLİĞİ
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Şekil 5. (a) Babadağ meteoroloji istasyonu, (b) SK2 sondajında yeraltısuyu seviyesi gözlem istasyonu.
la sürekli kayıt edilmektedir. Yeraltısuyu seviyesindeki değişimlerin izlenmesi amacıyla 55
m derinlikte 3 adet sondaj kuyusu Pamukkale
Üniversitesi tarafından açılmıştır.
Bu sondaj kuyularının içinde SK2’no.lu kuyuya
sayısal yeraltısuyu seviye ölçer cihazı yerleştirilmiş olup, yeraltısuyu seviyesi değişimleri
kayıt edilmiştir (Şekil 5b).
4.3. Akustik emisyon sistemi
Farklı gerilmeler altında malzemelerde şekil
değiştirme sonucu oluşan çatlak ve kayma
sonucu açığa çıkan enerji nedeniyle yüksek
frekanslı elastik dalgalar oluşur ve bu dalgalar aküstik emisyon (acoustic emission) – AE
olarak adlandırılmaktadır (Tano vd., 2003 ve
2006a).
Bu tür dalga sinyallerin yamaç hareketleri sırasında da oluşması doğal olarak beklenen bir
olgudur.
İncelenen yamaç hareketlerinin oluş nedenlerinin ve mekanizmasının araştırılması amacıyla Nihon Üniversitesi Akustik Emisyon Sistemi
(Şekil 6a) Babadağ Gündoğdu Mahallesi’nde
hareketli ve hareketsiz alanda olmak üzere 4
ayrı noktaya yerleştirilmiştir (Şekil 3).
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4.4. Kuyu içi deformasyon ölçüm sistemi
Kuyu içi deformasyon ölçerler, ekstansometre
gibi yamaç hareketi izleme tekniklerine göre
daha ekonomik olmaları nedeniyle özellikle Japonya’da yaygın olarak kullanılmaktadır.
İnceleme alanına Ağustos 2015’te bir kuyu içi
deformasyon ölçer yerleştirilmiştir (Şekil 6).
Bu sistemle deformasyon ölçümleri mikro gerinme (μs) hassasiyetinde, cihazın dahili hafızasına 6 saatte bir kaydedilmiş (Şekil 6b) ve
ölçümler kayma yüzeyinin konumu açısından
değerlendirilmiştir.

5. İzleme verilerinin
değerlendirilmesi
2008 yılı Eylül ayı ile 2009 yılı Haziran ayları
arasında yoğun bir yağışlı dönem gerçekleşmiştir (Şekil 7).
Aynı şekil üzerinde yeraltısuyu değişimleri de
gösterilmiş olup, otomatik yeraltısuyu seviye
ölçer cihazı arızalı olduğu için Ocak 2009-Haziran 2009 tarihleri arasında veri alınamamıştır. Bu yağışlı dönemde duraysız alanda
kurulan AE1 ve AE3 istasyonlarındaki veride

Şekil 6. (a) Aküstik emisyon ölçüm sistemi, b) kuyu içi deformasyon ölçüm sistemi (Tano vd.,
2008; Kumsar vd., 2016b).
önemli artışlar olmuştur. AE2 istasyonu duraylı alan üzerinde yer aldığından, AE sayılarında
önemli artışlar kaydedilmemiştir.
Veriler değerlendirildiğinde, SK2 sondajının bulunduğu noktada yüzeyden itibaren 28.5 m derinlikte önemli bir yer değiştirmenin olduğu ve
36 m derinlikte de daha düşük miktarda ikinci bir
yer değiştirme seviyesinin varlığı anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla hareket tek bir zonda değil, birden
fazla zonda meydana gelmektedir. Bu durum;
Gündoğdu Mahallesi’nin doğusunda heyelanın
topuk kesiminin Gökdere’nin vadi tabanını kestiği yerde, AE1 istasyonunun kurulduğu alanda da
açıkça gözlenmiştir (Şekil 7).

6. Heyelan alanının afet açısından
değerlendilmesi
Aydan vd., (2003), Çevik, (2003), Çevik ve Ulusay (2003, 2005), Kumsar vd., (2012, 2016b)
tarafından yapılan çalışmalarda, Babadağ
Gündoğdu heyelanının oluşum mekanizması

ayrıca incelenmiş ve geliştirilen matematiksel model kullanılarak statik ve dinamik
duraylılık analizleri yapılmıştır. Bölgenin
depremselliği dikkate alındığında Babadağ
ilçesine yakın bir alanda meydana gelebilecek ve büyüklüğü 6 ve üzerinde olacak
depremlerin Gündoğdu heyelanında büyük
yer değiştirmeye neden olacağı, hasarlı yapıların tamamen yıkılacağı ve can kaybının
yaşanabileceği belirtilmiştir.
Bu araştırma projesinin ara raporu (Tano
vd., 2006a) Denizli Valiliği, Babadağ ilçesi
Kaymakamlığı ve Belediyesi ve Denizli Bayındırlık İl Müdürlüğü’ne sunularak bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmıştır. Bu rapor
esas alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nden 4 kişilik
inceleme ekibi Babadağ ilçesinde çalışmalar yapmıştır. Şeren vd. (2006) tarafından
hazırlanan rapor dikkate alınarak T.C. Bakanlar Kurulu 06.02.2007 tarihinde yapmış olduğu toplantısında heyelandan etkilenen alanı 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı

YER MÜHENDİSLİĞİ
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kanunun 2. maddesi gereğince
“afete maruz bölge” olarak ilan
etmiş ve bu alan yapılaşmaya
kapatılmıştır. Bu süreç sırasında heyelan hareketinin toplum
yaşamına olumsuz etkileri konusunda halkı bilinçlendirmek
amacıyla proje ekibi, resmi yetkililer ve halk ile toplantılar yapılmıştır (Şekil 8a).

Şekil 7. 04.08.2008 ile 25.06.2009 tarihleri arasında
kuyu içi deformasyon verisinin, YAS seviyesinin yağış ile
ilişkisi ve AE değerlerinin zamana bağlı değişimi (Kumsar vd., 2012, 2016b).

Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve
Denizli Bayındırlık İl Müdürlüğü
tarafından yapılan çalışmalarda
7269 sayılı yasa çerçevesinde
391 konut ve 97 adet iş yerinin nakil edilecek yeni yerleşim
alanında hak sahipliği kazandığı ilan edilmiştir. Gündoğdu
Mahallesi halkına yeni yerleşim yeri ile ilgili farklı alanlar
sunulmuş ve halkın da isteği
doğrultusunda Denizli il merkezine 10 km mesafede Kayalar Mahallesi’ndeki Şekil 8b’de
gösterilen alanda yeni afet
konutlarının inşası Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm
bu çalışmalar sonucunda afet
meydana gelmeden gerekli bilimsel ve bürokratik çalışmalar

tamamlanmış ve gerekli önlemler alınarak
halkın güvenli bir alanda afetten etkilenmeden yaşamlarını devam ettirmesi sağlanmıştır. Taşınma işleminden sonra, Gündoğdu heyelan alanındaki konutlar resmi
kuruluşlarca yıktırılmıştır (Şekil 8b).
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7. Sonuçlar ve öneriler
Bu araştırma bulgularından yararlanılarak, heyelan riski altında bulunan Gündoğdu Mahallesinde
yaşayan yaklaşık 2000 kişinin herhangi bir afet
oluşmadan güvenli bir bölgeye taşınması sağlanmıştır. Denizli-Babadağ ilçesinde yürütülen
bu proje, Dünya literatüründe bu tür bir sonuca
ulaşan ilk çalışmalardan olup, Ülkemizde de afet
oluşmadan can kaybının ve afet zararlarının önlenmesine yönelik örnek bir araştırmadır.
Babadağ ilçesinden 2000 kişilik bir nüfusun eksilmesi bölgede sosyal ve ekonomik açıdan zayıflıklar yaratacaktır. Heyelanın etkilerini yansıtan bazı yapıların korunmasının ve diğerlerinin
yıkılarak bir turizm alanı yaratılmasının Babadağ
ilçesine önemli sosyal ve kültürel kazanımlar sağlayabileceği proje ekibince düşünülmüş ve afet
kapsamına alınan heyelan bölgesinin bir JEOPARK alanı olarak ilan edilmesi önerilmiş olmakla
birlikte, bu yaklaşım resmi makamlar tarafından
ilgi görmemiştir.

Kaynaklar
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Şekil 8. a) Heyelan alanında yaşayan halkın karşılaştıkları heyelanın etkileri konusunda bilgilendirilmesi, b) yeni yerleşim yerinin konumu (Google map, 2012) ve afet konutlarının görünümü.
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konusu olduğunda, bu durumda
“tehlike” kavramı ortaya çıkmaktadır.

Heyelan Duyarlılık, Tehlike
ve Risk Haritalarının

Tehlike, duyarlılık haritalarından
itibaren üretilebilen haritalar
olup, üretilebilmeleri için önemli
bir olay envanter bilgisine (heyelanın oluş zamanı, meydana geldiği andaki yağış miktarı, deprem
büyüklüğü vb.) sahip olunması
gerektirmektedir (Şekil 3).

Mekansal Planlamada Önemi
Doç. Dr. Aykut AKGÜN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 				
Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı
(aykut.akgun@ktu.edu.tr)

Şekil 2. Duyarlılık haritalamasında kullanılan hazırlayıcı parametreler ve sonuç duyarlılık haritası (Akgün vd., 2012).

1. Giriş
Günümüzde gerek dünyada, gerekse ülkemizde
önemli boyutta can ve mal kaybına neden olan
doğal olayların başında heyelanlar gelmektedir.
Mühendislik amaçlı olarak kaya düşmesi, toprak
akması, blok veya toprak kayması gibi sınıflara
ayırt edilen heyelanların tek başına meydana
gelmesi bir “doğal olay” olarak nitelendirilirken,
insan ve ilişkili her türlü unsur (bina, yol, köprü,
baraj, tünel, araç, hayvan vb..) ile etkileşime girerek söz konusu bu unsurlara zarar vermesi durumunda “doğal afet” olarak tanımlandığı bilinmektedir. Heyelanların, insan ve ilişkili unsurlara
verebileceği zararın boyutu, büyüklüğü, ekonomik olarak ortaya çıkaracağı maddi hasar değeri
gibi ölçülebilir hususlar heyelan ile ilgili uluslararası literatürde karşılık bulan bazı tanımlar ile nitelenmektedir.
Bu tanımlar, son yıllarda ülkemizde de gerek akademik camia, gerekse devlet kurumları ve özel
kuruluşlarda sıklıkla duyulan ve kullanılan “duyarlılık (susceptibility-S)”, “tehlike (hazard-H)”
ve “risk (Risk-R)” kavramlarını karşılamaktadır.
Sözü edilen bu kavramların tanımsal karşılıkları
bakımından en anlaşılır ve kabul görür tanımları
Varnes (1984) tarafından yapılmıştır. Bu kavramlar esas olarak birbirleri ile tamamen ilişkili olup
kendi içinde bir hiyerarşi saklamaktadır (Şekil 1).
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Tehlike haritalarından itibaren,
“risk” haritalarının üretilebilmesi
mümkün olmaktadır.

Şekil 1. Duyarlılık, tehlike ve risk kavramları
arasındaki analitik ilişki.
Bu anlamda “duyarlılık” en temel atlık kavram
olup, bir heyelanın mekânsal olabilirliğini ifade
etmektedir. Daha geniş anlamıyla, heyelanı hazırlayıcı faktörler olarak kabul edilen jeolojik (litoloji, bozunma derecesi), jeomorfolojik (yamaç
eğimi/yönelimi/eğriselliği vb.) yapısal (tektonik
hatlara yakınlık/yoğunluk), çevresel (dere yataklarına yakınlık/yoğunluk, bitki örtüsü yoğunluğu
vb.) ve antropolojik (arazi kullanımı, yollara yakınlık vb.) faktörlerin bir araya gelerek bir heyelanın oluşumuna uygun ortam hazırlaması sonucu
meydana gelen heyelanlardan yola çıkarak aynı
alanda benzer hazırlayıcı koşullara sahip alanların mekânsal olarak kestirimi esasına karşılık gelmektedir (Şekil 2).

Risk kavramı, alışılageldiğinden
farklı olarak (çoğunlukla yapılan
tanımlar aslında duyarlılık kavramını karşılamaktadır) esasında
olayın, yani heyelanın meydana
gelmesi sonucunda ortaya çıka-

Söz konusu kestirim için çeşitli istatistiksel (lojistik regresyon, iki değişkenli istatistik yaklaşım gibi..), sezgisel (analitik hiyerarşi süreci-AHP),
uzman görüşü tabanlı (bulanık mantık, yapay zeka yaklaşımları) ve veri
madenciliği (genetik algoritma, bulanık çıkarsama vb.) gibi analiz ve
değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarından yararlanılmaktadır.
Tüm bu yaklaşımlar esas olarak
mekânsal sorgulanabilirlik olanağı sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) teknolojisini başlıca üretim
ortamı olarak kullanmaktadır.
Sonuç olarak elde edilen ürün, ilgi
duyulan alanda nerelerde kütle hareketlerinin meydana gelebileceğini
tahmin eden bir harita olarak elde
edilmektedir.
Şayet ilgili alanda meydana gelmesi
muhtemel heyelanların belirli bir büyüklük değeri (hacim, alan vb.) veya
tekrarlanma zamanının kestirimi söz

Şekil 3. Tetikleyici faktörler yardımıyla hazırlanan ve
duyarlılık haritasından itibaren üretilen “tehlike” haritası üretimi (Akgün vd., 2012’den değiştirilmiştir).
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Şekil 4. Kantitatif risk değerlendirme kavramına ilişkin şematik gösterim. Burada; A:
risk altındaki unsurun maddi değeri, V: hasar görebilirlik derecesi, H: tehlike durumu
ve R: H,A ve V’nin fonksiyonu olarak tanımlanan risk değerini göstermektedir.
cak maddi kayıp oranını ifade eden kavramı karşılamaktadır (Şekil 4).
Maddi kayba uğrayacak olan her türlü taşınır-taşınmaz unsurun, diğer bir ifadeyle risk altındaki
elemanın heyelandan etkilenme derecesi “hasar
görebilirlik (vulnerability-V)” değeri olarak adlandırılan değer ile ifade edilmektedir. Bu değer
0 (kayıp yok) ila 1 (toplam kayıp) arasında bir
değer (0.1, 0.4, 0.8 gibi..) ile ölçeklendirilebilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, maddi kayba uğrayacak unsurların ekonomik değerlemesi
son derece önemli olmakla birlikte ciddi bir taşınır-taşınmaz envanter bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 5).
Günümde heyelan risk haritaları, sayısal (kantitatif) (Şekil 6) ve niceliksek (kalitatif) (Şekil 7)
yaklaşımlarla üretilebilmekte iken, araştırmacılar
tarafından bu noktada yapılan tercih ulaşılabilen
veriye ve bu verinin niteliğine bağlılık göstermektedir.
Yukarıda söz edilen kavramlardan yola çıkılarak
üretilecek haritaların, mekânsal planlama ve mühendislik yapılarının yönlendirilmesinde yeri ne
olmalıdır? Gerçekten bu haritalar bir ihtiyaç mıdır? Ne gibi kolaylıkların elde edilmesine olanak
tanımaktadır? Bu soruların cevaplarının karşılık
bulması son derece önemli ve gerekli olarak düşünülmektedir.
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Şekil 5. İzmir ili için uzaktan algılama yöntemleri yardımıyla CBS ortamında hazırlanmış heyelan nedenli hasar görebilirlik (V)
haritası (Akgün vd., 2012). Burada V değeri, alanda yerleşim olarak tanımlanan tüm
bina, yol, nüfus gibi risk altındaki unsurlara
işaret etmektedir.

2. Duyarlılık, tehlike ve risk
haritalarına duyulan gereklilik
Bir jeoteknik proje planlamasında, proje sahasına yönelik genel saha değerlendirmesinin, projenin ilerleme aşamasında
karşılaşılabilecek olası problemleri önleme
açısından önemi herkesçe bilenen bir gerçektir.

Şekil 6. Heyelan aktivite tanımlaması. (Cooper, 2007’den değiştirilmiştir)
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Planlama aşamasında karşılaşılması öngörülen mühendislik jeolojisi problemlerinden birisi de heyelanlardır.
Günümüzde artan nüfus oranıyla birlikte ortaya çıkan barınma, ulaşım, su ve enerji temini
gibi ihtiyaçların tesis edilmesi amacıyla gerçekleştirilen mühendislik projelerinin sayısında da çok ciddi bir artış meydana geldiği görülmektedir.
Yerleşim alanlarında bina, ulaşım, altyapı tesisi amaçlı yapılan proje çalışmaları ile baraj,
tünel, otoyol, enerji santrali gibi daha büyük
ölçekli projelerde özellikle kazı-dolgu çalışmaları sırasında karşılaşılan en önemli mühendislik jeolojisi problemlerinden birisi olan
heyelanlar açısından proje sahasının durumu
çoğu zaman irdelenmekle birlikte bu irdeleme
istenilen düzeyde olamamaktadır. Çalışmalar
sırasında tercih edilen yöntem, genellikle kazı
yapılan alanda kazıyla eş zamanlı şev yenilme
değerlendirmeleri şeklinde olmakta, sahanın

heyelan geçmişi ve bu geçmişe yönelik sahip
olduğu potansiyel göz ardı edilebilmektedir.
Böyle durumlarda kazı-dolgu işlemleri başladığı andan itibaren belirli bir zamandan sonra
ortaya çıkan kazı profilindeki şevlerde meydana gelen yenilmeler çoğu zaman telafisi
oldukça güç durumların da ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Proje boyutu her ne olursa
olsun, çalışma yapılan alana ait alanın heyelan
potansiyelini ortaya koyacak bir bilginin, yani
öncelikli olarak bir duyarlılık haritasının varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle otoyol, karayolu, demiryolu, petrol ve
doğalgaz boru hattı gibi yaklaşık çizgisel bir
hat boyunca geçilecek güzergahın heyelan
potansiyelinin belirlenmesi, yapılacak kazı çalışmaları sırasında veya hat tamamlandıktan
sonra ortaya çıkacak dinamik ve statik yüklerden kaynaklı kütlesel yenilmeleri önceden

kestirerek ihtiyaç duyulacak mühendislik önlemlerinin alınmasında kolaylık sağlayacaktır.
Kentsel gelişim alanlarında son yıllarda kontrolsüz sayılabilecek boyutlarda yerleşim alanlarının oluşturulması, bahsedilen hassasiyetin
çoğu zaman göz ardı edilmesine de neden

Bu haritanın, çoğunlukla orta ölçek olarak kabul
edilen 1:25.000 ile 1:100.000 arasında olması
benimsenmektedir. Çalışılan alandaki heyelanlara ait envanter bilgisinin toplanması sırasında
bölgede önceden meydana gelmiş heyelanların “aktivitelerini” tamamlayıp tamamlamadıkları ile ilgili bilginin elde edilmesi, yani kütlenin
tamamen dengeye ulaşarak duraylı bir topoğrafya geliştirip geliştirmediği bilgisinin elde
edilmesi son derece önemlidir (Şekil 6).
Yapılacak duyarlılık değerlendirmelerinde kullanılacak olay bilgisi olarak kabul edilen envanter
haritalamasında, alanda
geçmişte meydana gelmiş hareketlerin aktivite
durumlarından yola çıkılarak bir değerlendirme
yapılmasında fayda görülmektedir. Şekil 7’de bir
karayolu güzergahı ve bu
güzergahın yakın çevresinde önceden meydana
gelmiş heyelanlara ait envanter haritası görülmektedir.

Şekil 7. Bir karayolu güzergahı üzerinde yer alan heyelanlar
ve aktivite durumları (Duman vd., 2011’den değiştirilmiştir).
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Bu envanter haritasında kırmızı ile belirtilen
alanlar halen “aktif” olan,
sarı ile belirtilen alanlar
ise “uykuda” durumunda
olan heyelanları işaret etmektedir.

Şekil 8. İstanbul’un güneybatı kesimindeki yerleşim alanları ile bu alanlarda daha önceden
meydana gelmiş heyelanların konumsal ilişkisi (Duman vd., 2011’den değiştirilmiştir).
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olmaktadır. Hareketin aktivite durumu, boyutu, türü ne olursa olsun yerleşim alanı
seçimleri sırasında proje alanının heyelan
potansiyelin ortaya konulması ciddi boyutlarda can ve mal kaybının önüne geçilmesinde yarar sağlayacaktır (Şekil 8, Şekil 9).
Ülkemizde son birkaç yılda akademik anlamda yapılan duyarlılık, tehlike ve risk değerlendirme çalışmalarına ilave olarak Afet
ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) gibi kamu kurumları bünyesinde
özellikle bölgesel ölçekte (1:25.000) olmak
üzere önemli çalışmalar yürütülmektedir.
Bu çalışmalar sonucunda elde edilecek nihai haritalar kullanılarak özellikle karar verici mercilerin sağlıklı ve etkin karar vermelerinde oldukça kolaylıklar sağlanabileceği
de öngörülmelidir.

d) Projenin amacına uygun olarak yapılacak çalışmalar (kazı, patlatma, dolgu vb.) gerçekleştirilmeden önce alana ait elde edilen duyarlılık ve
tehlike haritaları üzerinden alternatif aksiyonlar
ve bunlara karşı alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
e) Alanda olası hareket türlerinden etkilenecek
taşınır-taşınmaz unsurlara ait “hasar görebilirlik”
değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Buradan
itibaren hazırlanacak “risk” haritaları üzerinden
olası mali zarar durumu belirlenebilecek, böylelikle ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlarla
karşılaşılmasının önüne optimum seviyede geçilebilecektir.
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3. Sonuç ve öneriler
Ülkemizde gerçekleştirilen mühendislik projelerdeki artış, hızlı karar alma ve uygulama pratiğini
de beraberinde getirmektedir. Parsel ölçeğinden
bölgesel ölçeğe kadar uzanan projelerde proje
öncesi yapılacak jeoteknik uygulamalarda (özellikle kazı-dolgu) çalışma öncesi alana ait öncelikli
olarak çalışılacak ölçek detayını karşılayacak heyelan duyarlılık haritasının üretilmesi gerekli görülmektedir. Bu amaçla;

Şekil 9. Doğu Karadeniz Bölümünde çarpık yerleşim alanı seçimi sonucu kaya düşmesi olayından etkilenme.
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c) Gözlenen heyelanları tetikleyen faktörler (yağış,
deprem, patlama sonucu yapay titreşimler gibi..)
belirlenerek olay gelişimi ile olan ilişkilerinin ortaya
konulması sağlanmalıdır. Bu sayede, alana ait “tehlike” haritalarının üretilmesi mümkün olacaktır.
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Ulaşım projelerinde
jeoloji mühendislerinin etkin konumu

Cafer Mehmet CENGİZ, Jeoloji Yük. Müh.		
UBM A.Ş. Genel Müdürü Yardımcısı
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Ülkemizde, son dönemde
yeniden hız kazanan demiryolu
yatırımlarında çok önemli
görevler üstlenen UBM A.Ş.’nin
Genel Müdür Yardımcısı
Jeoloji Yüksek Mühendisi
Cafer Mehmet Cengiz ile,
demiryolları başta olmak üzere
ulaştırma yapılarında jeoloji
mühendisliğinin rolü ve önemi
üzerine konuştuk…

Sizce ulaştırma, özellikle demir yolu
projelerinde Türkiye’nin durumu nedir?
Ülkemizin yakın tarihinde milli mücadelenin başarıya ulaşmasında demiryollarının büyük öneme sahip olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte
stratejik önemi fark edilen demiryolları devlet
politikası haline getirilmiş, lojistik ve yolcu taşımacılığı konusunda yeni demiryollarının inşasına
büyük önem verilmiştir.
Osmanlının son döneminde stratejik, lojistik ve
askeri önemi fark edilen demiryollarının inşası yönünde çalışmalar yapılmış, projeler geliştirilmiş ve uygulamaya yönelik adımlar atılmıştır.

Atılan bu adımların meyveleri ise milli mücadelenin başarıya ulaşmasındaki etkisi ile kendisini
göstermiştir.
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte demiryollarının önemi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’de
iktisadi hayatın yüksek inkişafları ancak demiryolları ile olacaktır.
Milletin saadeti, istikbali bu yollardan geçecektir,”
sözü ile vurgulanmış ve ülkenin demiryolu ağları
ile örülmesi seferberliği başlatılmıştır.
Aradan geçen süreç içerisinde yer yer aksaklığa
uğramış olan demiryolu inşası politikaları günümüzde gelişen sosyoekonomik konjonktürle birlikte tekrar ivme kazanmıştır.
YER MÜHENDİSLİĞİ
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Özellikle yolcu taşımacılığına yönelik Yüksek Hızlı Tren Projeleri
ile yük ve yolcu taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlanan karma taşımacılık projeleri uluslararası standartlarla tasarlanmaya ve uygulanmaya devam etmektedir.

Ulaştırma projelerinde jeoloji mühendisleri hangi
koularda görev almaktadır?
Yüksek Hızlı Tren Projeleri ve diğer demiryolu projelerinde; demiryollarının tasarlanmasından hizmete alınması aşamasına kadar geçen süreçte jeoloji mühendislerinin etkinliği artık gözlerden kaçamayacak ölçüde büyüktür.
Bugün hala fizibilite çalışmaları devam etmekte olan birçok
projede güzergâh tespitlerinde jeoloji mühendisleri aktif rol
oynamaktadır. Halen fizibilite ve zemin etüt çalışmaları devam
etmekte olan Delice – Kırşehir, Yenişehir – Osmaneli, Afyon –
Antalya, Sivas – Çetinkaya, Sivas – Erzincan Demiryolu Güzergahlarında, Jeoloji Mühendisleri; jeolojik – jeoteknik araştırmalar yaparak güzergâh seçimlerine diğer meslek gurupları ile
koordineli çalışmak suretiyle yön vermektedir.
Tüm bu çalışmaları kamuda görev yapan jeoloji mühendisleri ile
özel sektörde istihdam edilen jeoloji mühendisleri mesleki tecrübe ve becerilerini ortaya koyarak yapmaktadırlar.

Türkiye hızlı ve konvansiyonel demiryolu proje güzergahları.
32
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Güzergâh tespitine yönelik saha
çalışmaları.

Bu sevindirici ve gururlandırıcı durum devam
eden demiryolu projelerinde de aynı etkinliği ile
devam etmektedir. Tünel yapım işlerinden zemin
iyileştirme çalışmalarına kadar, kaya ve zemin
mekaniği laboratuvarlarından, kalite kontrol çalışmalarına kadar uygulamanın her aşamasında her
türlü özveriyi sergileyen jeoloji mühendisleri artık
sektörün vazgeçilmez meslek temsilcileri olarak
hak ettikleri yeri de edinmiş bulunmaktadırlar.

UBM olarak ulaştırma projelerinin hangi
aşamasında yer alıyorsunuz?
UBM A.Ş. olarak proje ve tasarım çalışmaları yüklenimimizde devam eden Delice – Kırşehir Demiryolu Projesi, Sivas – Çetinkaya Demiryolu Projesi
ve Bursa – Yenişehir Hızlı Tren Projesinde; güzergâh seçimlerinde, zemin etüt çalışmalarında işinin ehli jeoloji mühendisleri ile çalışmaktayız.
Ayrıca kontrollük müşavirlik çalışmaları yüklenimimizde devam etmekte olan
Kayaş – Elmadağ, Elmadağ
– Kırıkkale, Kırıkkale – Yerköy, Yerköy – Sivas, Bursa
– Yenişehir, Afyon – Polatlı
projelerinde de jeolojik –
jeoteknik hizmetler uzman
jeoloji
mühendislerimizin
de görev aldığı kadrolarımızla yürütülmektedir.

Seçilen güzergahta projelendirmeye yönelik sondaj çalışmaları.

Yine bugüne kadar Türkiye’ye gelmiş en büyük IPA
fonu ile yapımına devam
edilen Samsun – Kalın Demiryolu Projesinde de istihYER MÜHENDİSLİĞİ
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Proje karar, izleme ve yönlendirme çalışmaları.

UBM A.Ş. tarafından sürdürülen tünel çalışmaları.
dam ettiğimiz uzman jeoloji mühendislerimizle
çalışmalara yön vermekteyiz.
Jeoloji Mühendislerimizin projelerimize katkılarının en güncel örneğini güzergâh tespiti çalışmaları
yüklemimizde devam etmekte olan Delice – Kırşehir Demiryolu projesindeki çalışmalar ile verebiliriz.
Güzergâh alternatiflerinin geometrik standartlara göre belirlenmesinin hemen ardından, bünyemizdeki jeoloji mühendisleri ile TCDD bünyesindeki jeoloji mühendisleri koordineli çalışarak
jeolojik koşulları değerlendirmiş, bölgede yer
alan aktif fayların güzergaha etkilerini incelemiş
ve karşılaşılması muhtemel riskler, alınması gereken önlemler de tartışılarak en uygun koridorun belirlenmesine çalışılmıştır. Bursa – Yenişehir
Hızlı Tren Projesinde, güzergâh üzerinde yer alan
hafriyat sahalarının yayılımları, güzergaha etkileri
ve zemin iyileştirme çalışmaları bünyemizdeki jeoloji mühendislerinin titiz çalışmaları ile projelendirilmiştir. Yapımı devam eden demiryolu hatlarında, dolgu malzemelerinin ve dolgunun sıkışma
kontrolü işlemleri gene jeoloji mühendislerinin
denetiminde yapılmaktadır.Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Doğan Öner yönetimindeki UBM
A.Ş. ailesi sektöründe en fazla jeoloji mühendisi istihdam eden firmaların başında gelmektedir.
Öner’in mesleğimize verdiği önem sayesinde jeolojik ve jeoteknik çalışmalara yatırım yapmaya
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ve Jeoloji Mühendisi istihdam etmeğe devam
edeceğimizi de özellikle vurgulamak isterim.
Tüm bu anlatılanlara ilaveten belirtmek isterim ki,
istihdam ettiğimiz jeoloji mühendislerinin, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmalarına, kariyer
planlamalarını yapabilmelerine ve meslekte iyi
konumlara gelmelerinde üzerimize düşen görevleri de yerine getirmeyi firma misyonu içerisinde
değerlendirmekte ve bu istikamette yatırımlar
yapmaya devam etmekteyiz. Bu amaçla belirli
periyodlarla yapmış olduğumuz mesleki eğitim
programları ile de daha profesyonel bir ekibin
yetişmesine katkıda bulunmaktayız.

Mühendislik jeolojisi ile uğraşan
genç meslektaşlarımıza neler
önerirsiniz.
Özel sektörün çeşitli kademelerinde görev yapmış, güzergah tespitlerinden zemin
etüt çalışmalarına kadar, tünel yapım işlerinden fore kazık çalışmalarına kadar, arazi
deneylerinden toprak işlerine kadar demiryolu projelerinin hemen her aşamasında
görev yapmış bir jeoloji mühendisi olarak
mesleğe yeni atılmış olan genç meslektaşlarıma; mesleklerini sevmelerini, öz güvenli
olmalarını, çok çalışmalarını, yetki ve sorumluluk almaktan kaçınmamalarını ve her
aşamada mesleki temsil için gerekli donanımları edinmelerini tavsiye etmek isterim.

MAKALE

Tsunamiden sonra Nuugaatsiaq kasabasından geriye kalanlar (Fotoğraf: Olina Angie K. Nielsen).

Grönland’da bir kasabayı tamamen yok eden

tsunaminin akla getirdikleri
Doç. Dr. Hakan ERSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

18 Haziran 2017 günü
Grönland’da meydana
heyelan kaynaklı tsunami
yaklaşık 100 kişinin yaşadığı
bir kasabanın tamamen
yok olmasına neden oldu.
4 kişinin ölümüne, 2 kişinin
ağır ve 7 kişinin de hafif
yaralanmasına neden olan
tsunami sonrasında iki ayrı
kasaba tamamen tahliye
edildi.
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Genel olarak deniz altı depremleri ile oluşan tsunamilerin aksine, Nuugaatsiaq kasabasını yok
eden mega dalgaların yaklaşık 1000 metre uzunluğunda ve 300 metre genişliğinde bir heyelan
kütlesinin hareketi sonucu oluştuğu uzmanlar tarafından açıklandı.
Olay sırasında meydana gelen sarsıntı yerel sismogramlarda yaklaşık 4 büyüklüğünde bir deprem olarak kaydedildi. Tsunamiye neden olan
heyelanın bir deprem tarafından tetiklenip tetiklenmediğine veya oluşan heyelan ve tsunaminin bu sarsıntıya neden olup olmadığına tam
olarak açıklık henüz getirilemedi. Ancak, Natural Resources Canada’dan bir sismolog (Allison
BENT), bir depremin meydana gelmiş olma olasılığın çok yüksek olduğunu, tsunamiyi oluşturan
etkenin ise depremin etkisiyle su altında meydana gelen büyük bir heyelan olabileceğini belirtti
(http://www.cbc.ca/news/canada).

Heyelan kaynaklı tsunamiler
Japonca’da “liman dalgası” anlamına gelen “tsunami”, genel olarak deniz veya okyanus tabanlarında meydana gelen depremlerin etkisiyle oluşan dalgalar için kullanılan bir terimdir. Ancak
heyelan, kaya düşmesi, buzul hareketleri ve çığ
etkisiyle doğal göllerde veya baraj göllerinde

meydana gelen dalgalar da tsunami olarak adlandırılmaktadır. 1963 yılında İtalya’da meydana
gelen ve 260 milyon metreküplük heyelan malzemesinin baraj gölüne kayması ile oluşan devasa büyüklükte dalgaların Vajont Barajı gövdesinin üzerinden aşması sonucunda oluşan taşkının
2000’den fazla insanın yaşamını yitirmesi, heyelan kaynaklı dalgaların oluşturabileceği felaketler
içinde en çarpıcı örnektir.

Tsunamiden sonra diğer kasabalardan ve Uummannaq kentinden yaklaşık 1200 kişi tahliye
edildi (Fotoğraf: I. HEGELUND/SERMITSIAQ.AG).

YER MÜHENDİSLİĞİ
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1963 yılında meydana gelen heyelanın 2005
yılındaki görünümü (www.wikiwand.com).

Dünya üzerinde 300’den fazla büyük baraj yıkılması kayıtlara geçmiştir. Bu barajların yaklaşık %10’unda ise baraj gövdesi yakınında veya
rezervuar alanında meydana gelen heyelanların
etkisiyle gelişen dalgaların etkili olduğu bilinmektedir. Son 30 yıldır, dünya ölçeğinde rezervuar alanlarında heyelan kaynaklı dalgalardan
oluşacak riskler 3 boyutlu analitik ve nümerik
analizlerle ortaya koyulmakta, simülasyonlar yardımıyla erken uyarı sistemleri geliştirilmektedir.
Oluşacak dalgaların yüksekliği, hızı, baraj gövdesine uygulayacağı yükler nümerik analizlerle belirlenmekte, 3 boyutlu simülasyonlar yardımıyla
taşkın risk haritaları oluşturulmaktadır.

lan kayıtlara geçmiş, gerekli mühendislik jeolojisi
çalışmalarından sonra bu heyelanlardan kaynaklanacak risklerin önüne geçilmiştir. Bununla birlikte, inşası tamamlanan veya devam eden büyük
ölçekli birçok barajın rezervuar alanında aktif ve/
veya eski heyelanlar mevcuttur. Bu heyelanların
birçoğu mühendislik jeolojisi açısından incelenmiş olmakla beraber, heyelanlardan oluşabilecek
dalgaların oluşturacağı etkiler üzerine yapılan
taşkın risk çalışmaları son derece kısıtlıdır. Bu nedenle baraj gövdesi ve yakın çevresinde inşaat
faaliyetleri sırasında karşılaşılabilecek mühendislik jeoloji sorunlarının öngörülmesi ve önlenmesi
için yapılan detaylı çalışmalar kadar, gövdeden
uzak ve rezervuar alanı içerisinde bulunan paleo-heyelanlar da detaylı araştırılmalı, bu eski heyelanların aktif hale gelmesi durumunda oluşacak dalgalardan kaynaklanacak etkiler 3 boyutlu
simülasyonlarla ortaya koyulmalı ve taşkın risk
haritaları oluşturulmalıdır.

Bir baraj gölünde meydana gelebilecek bir heyelandan kaynaklanacak dalganın heyelan bölgesinde
ilk 15 saniye için oluşturacağı riskin 3 boyutlu nümerik analizlerle modellenmesi (H. Ersoy, M. Karahan).

Ülkemizde bir baraj yıkılması felaketi yaşanmamıştır. Ancak birçok baraj inşasında, özellikle
gövde kazısında, derivasyon tüneli güzergahında, santral inşası sırasında irili ufaklı birçok heye-

Artvin baraj gölünde bulunan paleo-heyelanın topuğu (Fotoğraf: Hakan ERSOY).
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Bir baraj gölünde
meydana gelebilecek
bir heyelandan
kaynaklanacak dalganın
heyelan bölgesinde ve
baraj gövdesinde belli
süreler için oluşturacağı
riskin 3 boyutlu nümerik
analizlerle modellenmesi
(M. Karahan, H. Ersoy).

Tersun barajı (Gümüşhane) rezervuar alanında bulunan paleo-heyelan malzemesi
(baraj yapım aşamasında).
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AJANDA
Tarih: 17-21 Eylül 2018
Web: www.iaeg.info/events/congresses

BİLİMSEL TOPLANTILAR
Uluslararası Bilimsel
Toplantılar (2017):

Tarih: 18-21 Ekim 2017
Web: http://isggg2017.com.edu.tr

Adı: Uluslararası Madencilik ve Çevre
Sempozyumu
Yer: Bodrum-Muğla, Türkiye
Tarih: 27-29 Eylül 2017
Web: www.isme.org.tr

Adı: 15th Int. Conference of the Int.
Association for Computer Methods and
Advances in Geomechanics (15th IACMAG)
Yer: Wuhan, Çin
Tarih: 20-23 Ekim 2017
Web: www.15iacmag.org

Adı: II. Uluslararası Enerji Hammaddeleri
ve Enerji Zirvesi
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus, İstanbul,
Türkiye
Tarih: 27-30 Eylül 2017
Web: www.inerma.com
Adı: 1st African Regional SymposiumAfriRock2017: Rock Mechanics for Africa
Yer: Cape Town, G. Afrika Cumhuriyeti
Tarih: 02-07 Ekim 2017
Web: www.saimm.co.za
Adı: 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği
ve Sismoloji Konferansı
Yer: Eskişehir, Türkiye
Tarih: 11-13 Ekim 2017
Web: http://www.tdmd.org.tr
Adı: 13th AusIMM Underground
Operators’ Conference 2017
Tarih: 16-18 Ekim 2017
Yer: Gold Coast, Queensland, Australia
Web: www.undergroundoperators.
ausimm.com.au
Adı: ISGGG2017 International
Symposium on GIS Aplications in
Geography&Geosciences
Yer: Çanakkale, Türkiye
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Adı: The 11th Asian Regional Conference
of IAEG (11ARC) (Engineering Geology for
Geodisaster Management)
Yer: Shaoxing, Çin
Tarih: 28-29 Ekim 2017
Web: www.sxfrg.org
Adı: Shaoxing International Forum on
Rock Mechanics and Engineering Geology
(SXFRG),
Yer: Kathmandu, Nepal
Tarih: 28-30 Kasım 2017
Web: www.iaegarc11ngs.com
Adı: Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve
Doğaltaş Sempozyumu ve Sergisi
Yer: Antalya, Türkiye
Tarih:13-15 Aralık 2017
Web: http://mersem.org.tr
Adı: 3rd World Congress on Climate
Change and Global Warming
Yer: Dubai, UAE
Tarih: 16-17 Ekim 2017
Web: www.iaeg.info/events/congresses
Adı: XIII IAEG Congress Engineering
Geology for a Sustainable World
Yer: San Francisco, ABD

Adı: 11th International Conference on
Geosynthetics
Yer: Coex, Seoul, Kore
Tarih: 16-21 Eylül 2018
Web: www. iaeg.info/events/congresses
Adı: 4th Slope Tectonics Conference
Yer: Oubaku Plaza, Kyoto University,
Japonya
Tarih: 14-18 Ekim 2017
Web: www. iaeg.info/events/congresses
Adı: World Multidisciplinary Earth
Sciences Symposium” WMESS 2017
Yer: Prague, Çek Cumhuriyeti
Tarih: 11-15 Eylül 2017
Web: www.mess-earth.org
Adı: GSA 2017 Session on Landslides
Yer: Seattle, ABD
Tarih: 22-25 Ekim 2017
Web: www. iaeg.info/news/highlights/
gsa-2017-session-on-landslides

Ulusal Bilimsel Toplantılar 		
(2017):
Adı: MÜHJEO2017: Ulusal Mühendislik
Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu
Yer: Çukurova Üniversitesi Balcalı
Kampusu, Adana
Tarih: 12-14 Ekim 2017
Web: www.muhjeoder.org.tr/sempozyum
Adı: I. Çevre Jeolojisi Çalıştayı
Yer: JMO Genel Merkezi
Tarih: 03-04 Kasım 2017

Web: www.jmo.org.tr
Adı: ATAG21
Yer: İkbal Termal Otel Afyonkarahisar
Tarih: 26-28 Ekim 2017
Web: www.atag21.aku.edu.tr
Adı: IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi
Yer: Akrones Hotel Afyonkarahisar
Tarih: 21-24 Şubat 2018
Web: www.jeotermalsempozyum.org
Adı: 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Tarih: 23-27 Nisan 2018
Web: www.jmo.org.tr
Adı: İstanbul Mermer 2017 14. Uluslararası
Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı
Yer:CNR Expo Yeşilköy – İstanbul
Tarih: 25- 29 Ekim 2017
Web: http://cnrnaturalstone.com/
Adı: 2017 Uluslararası Jeoarkeoloji, Antik
Madencilik ve Metalurji Sempozyumu
Yer: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür
Merkezi-Beyazıt/İSTANBUL
Tarih: 1-5 Kasım 2017
Web: http://geoarchaeology2017.istanbul.edu.tr/
Adı: 9.Balkan Jeofizik Kongresi
Yer: Antalya -Türkiye
Tarih: 5-9 Kasım 2017
Web: www.bgs2017.org
Adı: IX Uluslararası Delme Patlatma
Sempozyumu
Yer: Meyra Palace Hotel Balgat /ANKARA
Tarih: 1-2 Aralık 2017
Web: http://delpatsempozyumu.org/
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Mühendislik Jeolojisi Derneği Üyeleri
Derneğimizin üye sayısı Nisan 2017 itibariyle, 135’i asil ve 2’si onursal üye olmak üzere, toplam 137’ye ulaştı. Bu üye
sayısıyla Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)’ne üye Avrupa ülkeleri arasında Türkiye üye sayısı itibariyle
4. sıradaki yer almaya devam ediyor. Derneğimize üye başvuruları devam etmekte olup, üye olarak katkı veren meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

AD
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Yrd. Doç. Dr
Yrd. Doç. Dr

erdoganyuzer@gmail.com
seroskay@gmail.com
resat@hacettepe.edu.tr
ekmekci@hacettepe.edu.tr
mekmekci1303@gmail.com
emrebalcioglu86@gmail.com
iyesilnacar@gmail.com
ykaya@metu.edu.tr
mkakman@yukselproje.com.tr
etuncay@hacettepe.edu.tr
karaguzel@itu.edu.tr
senturkcuneyt@gmail.com
eaozsoy@anadolu.edu.tr
yilmazm@itu.edu.tr
akarakas@kocaeli.edu.tr
aziz.ertunc@toros.edu.tr
aliozvan@gmail.com
a.onalp@iku.edu.tr
cemkincal2@gmail.com
yalcin.koca@deu.edu.tr
ozerm@gazi.edu.tr
ayhankocbay@gmail.com
gulsrn@hacettepe.edu.tr
nurkan@metu.edu.tr
mahmutmutluturk@sdu.edu.tr
ssimsek@hacettepe.edu.tr
hkumsar@pau.edu.tr
alperbaba@iyte.edu.tr
adil@hacettepe.edu.tr
fkacaroglu@mu.edu.tr
akayabasi@ogu.edu.tr
ayberkkaya@hotmail.com
fbulut@ktu.edu.tr
ersoy@ktu.edu.tr
mutluhanakin@gmail.com
mugeakink@gmail.com
mugeakink@agu.edu.tr
yeryapi@gmail.com
nihatsinan@gmail.com
ndipova@akdeniz.edu.tr
corukozkan@yahoo.com.tr
leventeli@akdeniz.edu.tr
akturko@akdeniz.edu.tr
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TUĞRUL
Atiye
KUŞKU
İbrahim
YILMAZ
Murat
Ömer
ÜNDÜL
Nilsun
HASANÇEBİ
HASANÇEBİ
Barış
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
SELÇUK
Levent
Necdet
TÜRK
Hakan
ELÇİ
AYDAN
Ömer
YILMAZ
Işık
KILIÇ
Recep
Tülay
EKEMEN KESKİN
KESKİN
İnan
ERİK
Dursun
ÖZASLAN
Hasan
İbrahim İskender SOYASLAN
ULAMIŞ
Koray
KARAKUŞ
Kemal
TANER
Orhan
ARMAN
Hasan
TÜRKMEN
Sedat
ÇAN
Tolga
ŞİMŞEK
Orhan
ŞENNAZLI
Niyazi
YILDIRIM
Mustafa
TOPAL
Tamer
TÜDEŞ
Şule
ŞİMŞEK
Celalettin
GÜRPINAR
Okay
ATALAR
Cavit
Serdar
Onur
Mustafa
Hidayet
Cüneyt
Kıvanç
Ersin
Nazlı
Doğacan
Aycan
Tümay
Altay
Arzu
Evren
Hasan
Elif

AKER
KÖROĞLU
KORKANÇ
TAGA
GÜLER
ZORLU KENDİR
AREL
TUNAR ÖZCAN
ÖZCAN
KALENDER
KADAKÇI KOCA
ERTİN
FIRAT ERSOY
POŞLUK
KARAKUL
OKUR

ÜNVAN

E-POSTA

Prof. Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Yrd. Doç. Dr
Yrd. Doç. Dr
Dr.
Jeo. Müh.

tugrulatiye@gmail.com
ibrahim@istanbul.edu.tr
yilmazm@istanbul.edu.tr
oundul@istanbul.edu.tr
nilsun.hasancebi@enerjisa.com
barishasancebi@gmail.com
jmo@jmo.org.tr
lselcuk@yyu.edu.tr
necdet.turk@deu.edu.tr
hakan.elci@deu.edu.tr
aydan@tec.u-ryukyu.ac.jp
isik.yilmaz@gmail.com
rkilic@ankara.edu.tr
tulayekemen@karabuk.edu.tr
inankeskin@karabuk.edu.tr
dursunerik@gmail.com
hozaslan@yukselproje.com.tr
isoyaslan@mehmetakif.edu.tr
ulamis@ankara.edu.tr
kkarakus@dsi.gov.tr
taner@jeodizayn.com.tr
Hasan.arman@gmail.com
sturkmen@cu.edu.tr
tolgacan@cu.edu.tr
o.simsek@fugrosial.com.tr
n.sennazli@fugrosial.com.tr
yildir@yildiz.edu.tr
topal@metu.edu.tr
studes@gazi.edu.tr
celalettin@deu.edu.tr
okaygurpinar@gmail.com
cavit.atalar@hotmail.com;
cavit.atalar@neu.edu.tr
srdrkr@gmail.com
korogluonur@hotmail.com
mkorkanc@nigde.edu.tr
htaga@mersin.edu.tr; hitaga@gmail.com
cuneytguler@gmail.com
zorlukivanc@gmail.com
e.arel@iku.edu.tr
ntunar@hacettepe.edu.tr
dogacan.ozcan@istanbul.edu.tr
aycancoskun@hacettepe.edu.tr
tumaykoca@gmail.com
altayertin@yahoo.com
firat@ktu.edu.tr
evrenposluk@gmail.com
hkarakul@gmail.com
elifceada@gmail.com

Doç. Dr
Prof. Dr.
Ar. Gör. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr
Yrd. Doç. Dr
Dr.
Jeo. Müh.
Yrd. Doç. Dr
Ar. Gör. Dr.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr.
Jeo. Müh.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Doç. Dr
Yrd. Doç. Dr
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr
Araş.Gör.Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Doç. Dr
Jeo. Müh.
Yrd.Doç.Dr.
Araş.Gör.Dr.
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ÜNVAN

Gürhan Rahmi
Mehmet
İhsan
Hüseyin Hüsnü
Emine Mercan
Candan
Hakan Ahmet
Hakan
Murat
Candan
Ömer Faruk
Selman
Sinem
Seyfettin
Ertan
Seyfi
Mete
Dilek
Muharrem
Serhat
İsmail
Atakan
Evrim
Özkan
Fazıl
Aykut
Ahmet
Ersin
Mesut Gökhan
Merve
Sina
Serhat
Selçuk
Melis
Fatma
Meral
Eylem
Mete
Erkil Onur
Onur
Mehmet
Aydın
Muhammet Oğuz
Murat
Sabri Cansu
Zülfü
Mustafa Özgehan
Serdar
Meryem
Semih

KOÇBAY
MESUTOĞLU
ÖZKAN
AKSOY
ÖNÜR
GÖKÇEOĞLU
NEFESLİOĞLU
TANYAŞ
BEREN
ALPTEKİN
APAYDIN
ER
ERİŞİS
ATMACA
ER
KULAKSIZ
ALBAYRAK
KARAPINAR
İNANLI
DEMER
DİNÇER
SÜLER
SOPACI
COŞKUN
KIRAN
AKGÜN
ORHAN
KOLAY
GÜMRÜK
ŞAHİN
KİZİROĞLU
DAĞ
ALEMDAĞ
ALDEMİR
GÜLTEKİN
ERDOĞAN
GÖKYAY
GÜRLER
TARI
ÖZDEMİR
BAŞALMA
ALPTEKİN
SÜNNETCİ
KARAHAN
AKBAY
GÜROCAK
ÜNAL
ERDOĞAN
BAŞARAN AKTÜRK
ÇAKICI

Jeo. Yük. Müh.
Mad. Yük. Müh.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Jeo. Müh.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo.Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo.Müh.
Jeo. Müh.
Jeo.Yük.Müh.
Prof. Dr.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Doç. Dr.
Jeo.Müh.
Dr.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr
Yrd. Doç. Dr
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
İnş. Yük. Müh.
Yrd. Doç. Dr
Yrd. Doç. Dr
Jeo. Müh.
Doç. Dr.
Jeo.Yük.Müh.
Hidrojeo. Müh.
Hidrojeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Dr.
Jeo. Müh.
Doç. Dr.
Jeo. Müh.
Jeo. Müh.
Jeo. Yük. Müh.
Jeo. Yük. Müh.

YER MÜHENDİSLİĞİ

E-POSTA
gur@gurmuhendislik.com
mehmetmesutoglu@selcuk.edu.tr
ozkani@selcuk.edu.tr
haksoy@hacettepe.edu.tr
mercanonur@yahoo.com
candan.gokceoglu@gmail.com
hanefeslioglu@gmail.com
htanyas@hotmail.com
murat.beren@istanbul.edu.tr
candanalptekin@gmail.com
omerfaruk.apaydin@hotmail.com
selmaner@gmail.com
sinemerisis@gmail.com
seyfettin.server@gmail.com
ertaner@gmail.com
seyfi@hacettepe.edu.tr
info@istanbulmuhendislikltd.com.tr
dilekkarapinar@yandex.com
m_inanli@hotmail.com
serhatdemer@gmail.com
idincer@gmail.com
atakansuler@gmail.com
evrimsopaci@gmail.com
coskunozkan@yahoo.com
fazilk@stfa.com
aykut.akgun@ktu.edu.tr
ahmet.orhan@nevsehir.edu.tr
ersin.kolay@bozok.edu.tr
mg-gumruk@hotmail.com
mrvesahn_@hotmail.com
sina.kiziroglu@gmail.com
serhatdag@gumushane.edu.tr
selcukalemdag@gmail.com
melisaldemir@jemas.com.tr
fatma@ktu.edu.tr
erdoganmer@itu.edu.tr
eylem.gokyay@suyapi.com.tr
metegurler@gmail.com
erkilonur@gmail.com
oozdemir.muh@gmail.com
mehmetbasalma@gmail.com
aydinalptekin@mersin.edu.tr
moguzsunnetci@ktu.edu.tr
muratkarahan21@hotmail.com
s.cansu_akbay@hotmail.com
zgurocak@gmail.com
muozgehan@gmail.com muozgehan@dsi.gov.tr
serdarerdogan25@hotmail.com
meryem@sumermuhendislik.com.tr
semihcakici@egetemel.com

